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COMMODORE  PISTI  TIETONSA  PAKETTIIN: 

COMMODORE  KOTI-PC. 

Nyt  on  yli  11  miljoonan  tietokoneen  tieto  kätevässä,  kotiin 
kannettavassa  paketissa. 
Commodore  Koti- PC. 

Yritystason  tietokonepaketti  kodikkaaseen  hintaan  8.995  mk. 
Maailman  suurimmalta  tietokonevalmistajalta. 

Yhdessä  paketissa  kaikki,  mitä  tarvitset  tämän  päivän  tie- 
toyhteiskunnassa. Ja  jolla  pärjäät  pitkälle  tulevaisuuteen. 

Paketti,  jota  voit  kasvattaa  ja  kehittää  tarpeesi  ja  mielen- 
kiintosi mukaan.  Ja  joka  pysyy  mukana  kehityksessä. 

Commodore  on  legendaarisella  64:llaan  tuonut  tietoko- 
neajan 120.000  suomalaiseen  kotiin. 

Nyt.  Ensimmäisenä  Suomessa:  Commodore  Koti-PC. 
Yritystason  tietokonepaketti  kodikkaaseen  hintaan  8.995  mk. 

Ole  ensimmäinen. 

11  MILJOONAN  TIETOKONEEN  TIETO 

Qz  commodore 
Lisätietoja  Koti-PC:stä  ja  lähimmästä  jälleen- 

myyjästäsi saat  soittamalla: 
Oy  PCI-Data  Ab,  Vaasa,  puh.  961-113  611 

brothec 
Pikkujutut 

M 1109 

-   edullinen  joka  paikan  laatukirjoitin 
-   monipuoliset  liitännät 

-   RS-232C  ja  Centronics 
-   Commondore  64/128  (sisältää 

kaapelin) 
-   runsaasti  kirjasintyyppejä  * 
-   värinauhat 

-   musta,  punainen,  sininen, 
vihreä,  ruskea 

-   Multistrike  (kestohiilinauha) 
-   Nylon 

-   jatkolomakkeen  vetolaite  (TF-10) 
lisävarusteena  290,- 

HRIO 

kirjortusnopeus  100  merkkiä  sekunnissa,  NLQ 
(klrjelaatu)  25  merkkiä  sekunnissa,  telalle  mahtuu 
A4  -pysty  jatkolomake  vetoreikineen,  liitännät  se- 

kä Centronics  että  RS,  sopivuus  Epson  ja  IBM  kyt- 
kintä kääntämällä,  traktori-  ja  kitkaveto,  paino 

vain  3,5  kg,  erittäin  hiljainen. 

UUTUUS  M   1109  AP 
APPLE  II  C   yhteensopiva 
(sisältää  välikaapelin) 

Ml  009 Ml  109 Ml  409 Ml  509 Ml  709 HR-10 HR-15 HR-25 HR-35 2024L TVVINRITER  5 

1.995,- 2.995,- 3.995,- 4.295,- 5.495,- 1.995,- 3.000,- 5.995,- 7.995,- 7.995,- 
9995,- 
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UUSIKSI  MENI 

IBM  julkisti  uuden  laiteperheen- 

sä,  jonka  jäsenet  eivät  ole  PC- koneita  vaan  PS-vekottimia. 

LUVATTOMUUKSIA 
Printti  testasi  korttimodeemin, 

jota  missään  tapauksessa  ei  saa 

liittää  puhelinverkkoon. 
OSTETAANPA  SIKA  SÄKISSÄ 
Kloonikaupassa  voi  käydä  yhtä 

huonosti  kuin  Matti  Latulle  -   jos 

ei  katso  nenänvarttaan  pitem- 
mälle. 
X’PRESS  16  SYYNISSÄ 

Kone,  joka  osaa  MSX  2   -grafiik- 
kaa ja  tottelee  MS-DOSia.  Mitä 

moisesta  rinnakkaiselosta  syn- 

tyy? KORPUN  KOUKEROT 

Korppu  eli  3.5-tuumainen  levyke 

on  yhä  useamman  mikron  purta- vaa. Tihrustamme  murusia. 

KAPINAHENKI  ELÄÄ 
Jos  uskoisimme  asiantuntijoita, 

mikromme  toimisivat  desinfioi- 
duissa tiloissa,  ja  syöttäisimme 

sille  lerppuja  kumihansikkain. 
LOGO-KURSSI  TULEE 

Printin  lukija  Heinrich  Pesch  on 

vannoutunut  LOGO-kielen  kan- 

nattaja ja  opettaa  sen  lähinume- roissa  meille  muillekin. 

BASIC- 

MURTEET 

JO  MUINAISET 
BABYLONIALAISET 

Kuka  keksi  nollan?  Entä  algorit- min? Miten  babylonialaispappi 

osasi  lajitella  ilman  tietokonetta? 
"PUIMAKONE”  TAKAISIN! 

Mikro  ja  printteri  voivat  käsi  kä- 
dessä hoitaa  kirjoituskoneen  vir- 

kaa silloin,  kun  teksturin  lataami- 
nen tuntuu  turhalta  parin  siistin 

rivin  vuoksi. 

KERHO- 

SIVUT 

KIKKAKIRSTU 

OSTA,  MYY, 

VAIHDA 

P.S. 

EDES  JOTAIN 
HYVÄÄKIN? 
■   -   Voidaanko  tässä  tietokoneilla  pelaamisessa  nähdä  joitain 

myönteisiäkin  puolia?  Näin  kysyi  huolestunut  toimittaja  radiossa 
asiantuntijalta .   Edellä  käydyssä  keskustelussa  oli  todettu  yhdessä , 

miten  tietokoneilla  sährääminen  tekee  lapsukaisista  toisiaan 

kartte  leviä  ja  lähimmäisiinsä  hyljeksien  suhtautuvia  erakoita. 
Ja  löytyihän  niitä  positiivisiakin  puolia  .   Sorminäppäryys 

paranee,  hoksottimet  nopeutuvat  ja  muuta  vastaavaa.  Ja  jos 

pelihimon  riivaama  harrastaja  ryhtyy  itse  ohjelmoimaan  omia 

pelejään,  niin  aina  vaan  parempi. 

Ohjelma  jätti  kumman  maun  suuhun  .   Tuntui  kuin  jokaisen 
tietokoneen  kylkeen  olisi  liimattava  samanlainen  pakollinen 

varoitus,  joita  löytää  tupakkar asioiden  kyljestä.  ” Varoitus .   Käyttö 

saattaa  aiheuttaa  erakoitumista  ja  kontaktivammaisuutta.” Mitähän  tavallinen  Matti  Meikäläinen  ajattelee  tuollaisen 

ohjelman  jälkeen?  Välittyvätkö  asenteet,  vai  jääkö  jäljelle  pelkkä 

epätietoinen  hämmennys?  Että  mihinkähän  tämä  maailma  on 
menossa,  kun  ne  kuulemma  syksyllä  alkavat  koko  maassa  pelehtiä 
niiden  tietokoneittensa  kanssa  ihan  kouluissakin. . . 

Tuntuu  jotenkin  uskomattomalta,  että  toimittajat,  jotka 

työskentelevät  niinkin  teknisissä  välineissä  kuin  radio  ja  televisio, 

sortuvat  kerran  toisensa  jälkeen  tunneperäiseen  taisteluun 

tekniikkaa  ja  erityisesti  tietokoneita  vastaan.  Joko  syynä  on  tunne 
omasta  osaamattomuudesta  alueella,  jonka  lapsetkin  tänään 

osaavat,  tai  sitten  kysymys  on  yksinkertaisesti  romanttisesta 

vanhojen  hyvien  aikojen  haikailusta.  Keski-ikäistyminen  ja 

ikääntyminenhän  on  yleisradiotoiminnan  eräs  ongelma. 

Ainoat  todelliset  ”   tietokone-erakot ”   maassamme  taitavat  olla 

opettajat,  joiden  odotetaan  polkaisevan  kerralla  käyntiin 
opetuksen  aiheesta,  jossa  heidän  oma  koulutuksensa  kaikkine 
pikakurssituksineenkin  on  ohut  ja  läpikuultava  kuin  keväinen 
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Kloonaus 

kuriin 

■   IBM  Personal  System/2  -mal- 
lit kulkevat  numeroilla  30,  50,  60 

ja  80.  Malleista  30  ja  60  on  kaksi 

ja  mallista  80  kolme  erilaista  ko- 
koonpanoa. 

Hintatasoltaan  lähimmäksi  har- 
rastajaa osunee  malli  30.  Sen 

prosessori  on  8086  (zero  wait  Sta- 

tes), kellotaajuus  8   MHz,  muisti 

640  K,  näytönohjain  MCGA 
(Multi  Color  Graphics  Array)  ja 

liitäntöinä  kaksisuuntainen  rin- 
nakkaisportti, sarjaportti  ja  hiiri. 

MCGA  toimii  resoluutiolla 

640x480,  jolloin  värejä  tai  har- 
maasävyjä on  kaksi,  tai  320x200 

(256  väriä  tai  64  harmaan  sävyä). 

Tekstimoodeja  on  tarjolla  sekä 
40x25  että  80x25  16  värillä  tai 

harmaan  sävyllä.  Merkkimatrii- 
sin  koko  on  8   x   16  pistettä. 

Mallin  kaksi  levyasemaa  ovat 

3.5-tuumaisia  ja  720-kiloisia. 
Näytönohjain,  floppy  ohjaimet  ja 

Toisin  kuin  aiemmat  PC:t,  uusis- 
ta PS-koneista  ei  julkisteta  muuta 

kuin  lisäkorttiliitännät  ja  ohjel- 

mistoliitäntä  BlOSiin.  Kloonaa- 
minen on  tällä  tavoin  tarkoitus 

saada  hankalaksi  ja  kuriin. 

Sisäiseltä  rakenteeltaan  PS- 

laitteet  ovat  täysin  uusia.  Toi- 
mintoja on  koottu  pääkortille,  ja 

käytössä  on  integroituja  kompo- 
nentteja. 

liitäntä  ovat  kaikki  pääkortilla, 

samoin  patterikäyttöinen  kello. 
Lisäkorttipaikkoja  on  kolme. 

Malli  30  on  saatavana  myös 

yhden  levyaseman  ja  20  megan 

kovalevyn  versiona. 

Käyttöjärjestelmänä  on  DOS 

3.3,  jossa  on  muutamia  paran- 
nuksia entisiin  versioihin  verrat- 
tuna, mm.  neljän  sarjaportin 

mahdollisuus  ja  niissä  19  200 

bps:n  nopeus. 
Noin  vuoden  kuluttua  on  tar- 

jolla käyttöjärjestelmä  Operating 

System/2,  jonka  pitäisi  ottaa  irti 
kaikki  mahdollinen  286-  ja  386- 
prosessoreista,  pystyä  moniajoon 

jne. 

Malli  30:n  hinta  on  8   180 

markkaa,  mutta  summaan  on  li- 
sättävä liikevaihtovero  sekä  näp- 

päimistön, näytön  ja  käyttöjärjes- 
telmän hinnat.  DOS  3.3:n  vero- 

ton hinta  on  511  mk,  näppiksen 

noin  1   400  mk  ja  yksivärinäytön 
1   490  mk. Taajaa   

tikitystä 

Malli  50  pyörii  80286-prosesso- 
rilla  (1  wait  State)  ja  10  MHz:n 
kellolla.  Muistia  on  yksi  mega. 

Massamuisteina  on  yksi  3.5  tuu- 
man levyasema,  jonka  kapasi- 
teetti on  1.44  megaa,  sekä  20 

megan  kovalevy. 

Liitännät  ovat  samat  kuin  mal- 
lissa 30.  Mutta  näyttöohjaimena 

on  VGA,  josta  irtoaa  parhaimmil- 
laan 640x480  pistettä  256  värillä 

262  144  värin  paletista. 
Lisävarusteena  on  saatavissa 

8514/A-näyttöadapteri,  jolla  saa 

1024x768  pistettä  256  värillä. 
Lisäkorttipaikkoja  on  kolme 

kuten  30:ssäkin,  mutta  ne  ovat 
16-bittisiä  eikä  8-bittisiä  kuten 
30:ssä. 

Malli  60  on  kuten  50,  mutta 

kovalevyksi  voidaan  valita  joko 

44-megainen  (hakunopeus  40 

ms)  tai  70-megainen  (30  ms). 

Laajennuskorttipaikkoja  on  seit- 
semän 16-bittistä.  Laite  seisoo 

pystyssä  lattialla,  kun  muut  mallit 
ovat  pöytäkoneita. 

Mallista  80  on  kolme  eri  versi- 
ota. Prosessorina  kaikissa  on 

80386.  Kellotaajuudeksi  voidaan 

valita  joko  16  tai  20  MHz,  muis- 
tiksi yksi  tai  kaksi  megaa,  kova- 

levyn kooksi  44,  70  tai  115  me- 
gaa. Lisäkorttipaikkoja  on  neljä 

16-bittistä  ja  kolme  32-bittistä. 

IBM:n  uusi  laiteperhe 

PC  ON  NYT  PS 
IBM  julkisti  2. 
huhtikuuta  Helsingissä 
uuden  Personal 

System/2 
-laiteperheen,  jotka 
aikanaan  korvaavat 

vanhat  PC-mallit. 
Uuden  perheen 
jäseniä  on  kaikkiaan 
kahdeksan. 

I_i_i_i_I 

MALLI  30 
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KOMILLA  LINJALLE 
Modeemien 
ominaisuuksien  ohella 

Suomen 

pykäläviidakossa liikennöivissä 
”motikoissa”  on  yksi 

tärkeä  ero:  joko  ne 
ovat  virallisesti 

hyväksyttyjä  tai  sitten eivät. 

■   Kun  modeemi  on  hyväk- 

sytty, se  saadaan  liittää  puhe- linverkkoon. Täysin  toimiva 

mutta  hyväksymätön  vekotin 

on  pidettävä  erossa  puhelin- 

pistokkeesta. Niinpä  Printin  toimitus  on 

syyllistynyt  luvattomuuksiin 
testatessaan  Flycomin  kortti- 

modeemia. Se  osaa  nopeudet 

300  ja  1200  bps,  soittaa  ja 
vastaa  itse.  Kortti  maksaa 

1   320  markkaa  eli  puolet  vas- 

taavien hyväksyttyjen  kortti- 
modeemien hinnasta.  Maa- 

hantuoja on  Microdata. 

Hyväksymättömyyden  es- 
teenä saattaisi  olla  erotus- 

muuntaja.  Se  on  ehkä  liian 

pieni,  eli  modeemi  saattaa 

imeä  puhelinverkosta  enem- män virtaa  kuin  mitä  sallittua 

olisi.  Käyttäjän  kannalta  on- 
gelmia ei  moisesta  ole. 

Liitin   

pulmana 

Modeemi  on  korttina  lyhyttä 

mallia  ja  varsin  sutjakkaasti 
sovitettavissa  PC:n  sisuksiin. 

Englanninkielinen  opaskirja 

neuvoo  switch-asetukset  var- 
sin yksiselitteisesti  ja  ohjaa 

piuhat  oikeisiin  paikkoihinsa. 

Se  piuha  vain  on  pieni  on- 

gelma. 

Pakkauksessa  tuleva  johto 

on  "amerikkalaista”  mallia  - 
liitäntä  on  siis  samanlainen 

kuin  nokialaisesta  modeemis- 
ta tai  DanMark-puhelimesta 

löytyvä.  Tuttua  kolmireikäistä 
pistoketta  ei  sen  sijaan  ole 

tarjolla. 
Ongelma  ratkaistiin  väliai- 

kaisesti irroittamalla  1200-bit- 
tisestä  nokialaisesta  tarpeelli- 

nen johto.  Linjalle  siis  pääs- tiin. DanMarkin  kytkeminen 

kortin  ”jack  to  phone”-liitän- tään  onnistui  sekin,  mutta  pu- 
helin ei  toiminut  silloinkaan, 

kun  modeemi  ei  ollut  käytös- 

sä. Kortissa  oleva  varsinainen 

sarjapiiri  poikkeaa  IBM: n   sar- 
japiiristä.  Muuta  haittaa  asias- ta ei  ole  kuin  se,  että  Kermit 

ilmoittaa  puuta  heinää  käyte- 

tystä nopeudesta,  mutta  toimii silti  oikein. 
Procomm-ohjelmalla  ja 

4.77  MHz:n  kellotaajuuden 

koneella  suurempia  ongelmia 

ei  esiintynyt.  Silloin  tällöin 

modeemia  piti  vähän  herätel- 
lä, mutta  unisuus  lienee 

enemmänkin  itse  PC:n  vika 

kuin  kortin. 
(SLL) 

COMMODORE  PC 

PC  10-11      8.995r 
640kt  RAM,  mv  -   monitori  (RGB) 
2x360kt  levykeasema 

grafiikkakortti  (CGA,Plan,Herc) 

PC  EO-II     14.995r 
lx360kt  +   20Mt  kovalevyasema 

VARIM0NIT0RIT  RGB 

Thompson   2.250r 
Commodore  1901.  .   .   2.450,- 

Philips  8833      2.450,- 

TDK  -tietolevykkeet 

3.5"  ja  5.25"  edullisesti 

luottokorteilla  !   | 

Käyttöluotolla 
ilnan käsirahaa  t 

I   CawdoreT<a^ 

ATARI  ST:n  HINTARYSAYS 

520STM  tv      4.495r 

520ST  mv      5.950r 
väri       G.950r 

1040STfmv      7.450,- väri     8.450r 

COMMODORE  -   AMIGA 

Amiga  100D 
Käyttöjärjestelmä  ver.  1.2 

Tilaisuus  ! 

kpl  esittelylaitteita  9.995r 

0VH  14.985,- 

MIKRO  O   KESKUS 

MATRIISIKIRJOITTIMET 

NL^O   2.995r 
NH-15  A3   4.80Qr 

Seikosha 
5L-80  AI  LCl   4.900r 

C«  COMMODORE 

mikrotietokoneet 

Commodore  64C  + Commodore  1541C.  .   .   3.495r 
Commodore  128D  .   .   .   4.495r 

sis.  levykeasema  1571 
Superscriptl28   B95r tekstinkäsittelyohjelma 

I 
Käytä 

asiantunteMUsta 

liyväksesi  ♦ 

Meiltä  neiwot 

kaupanpäälle  ! 

AUKIOLOAJAT: 

Ma-Pe  10-18,  La  10-14 

Pohj.  Makasiinikatu  4, 00130  HKI  PUH.  90-179  465, 90-611 317 
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Marraskuun  10.  päivänä  marssin 

myymälään  kymmenen  viisisa- 
tasta  kourassani.  En  ollut  ilmoit- 

tanut tulostani  mitenkään,  mutta 
onneksi  heillä  oli  varastossa  yksi 

kone.  Vain  Multi  I/O  puuttui, 

mutta  myyjät  lupasivat  että  sel- 
lainen toimitetaan  viikon  kulues- 

sa. 
Parempi  viikko  ilman  liitäntöjä 

kuin  viikko  ilman  PC:tä  ajattelin, 
ja  suostuin  moiseen  järjestelyyn. 

Jotta  olisin  voinut  käyttää  levy- 

asemiani, sain  lainaksi  levyoh- 

jainkortin. Asiantuntevana  mikronostaja- 

na  vaadin  tietysti  saada  nähdä  ko- 
neen toiminnassa.  Ja  toimihan 

se.  Löimme  siinä  tarinaa  hetken 

jos  toisenkin,  ja  PC-maailmassa 

alkuun  päästäkseni  ajattelin  sa- 
malla ostaa  kymmenen  levyket- 

tä. Myyjä  lupasi  lerput  satasella, 
joten  löin  tiskille  yhteensä  4   800 
kovalla  työllä  ansaittua  markkaa. 
Sain  kuitin,  jossa  kerrottiin,  että 

Multi  I/O  toimitetaan  jälkeen- 

päin. 

Tässä  vaiheessa  olin  niin  toh- 

keissani,  etten  huomannut  takuu- 

kortin  puuttuvan:  kuitissa  ei  mai- nittu halaistua  sanaakaan  puolen 
vuoden  takuusta. 

Kovan  onnen 
DOS-manuaali 
Kärräsin  koneen  kotiin,  ja  aloin 
kiinnostuneena  tutkia  koneen 

mukana  tulevaa  manuaalia.  Pet- 

tymyksekseni huomasin  manuaa- 
lin tuntevan  kolme  DOS-versi- 

ota:  1.0,  1 . 1   ja  2.0.  Ei  siis  versio- 
ta 2.11. 

Eipä  hätää,  arvelin.  Otan  hä- 
vyttömästi kopiot  koulun  MS- DOS  -manuaalista. 

Sitten  aloinkin  ratkoa  näyttö- 

pulmaa.  Myyjä  oli  luvannut 
CGA-kortin  RGBI-liitännän  pin- 

nijärjestyksen,  mutta  olihan  se 
siinä  hötäkässä  unohtunut. 

Ei  hätää,  soitto  ostossa  autta- 
neelle kaverilleni  auttoi.  Hän 

kertoi  että  kuvan  saa  putkelle 

myös  pyöreää  composite  video 
-liitintä  pitkin.  Monitorista  löytyi 

onneksi  samanmallinen  liitin,  jo- 

ten välikaapelin  teko  ei  ollut  han- 
kalaa, edes  minulle. 

joka  tuohon  aikaan  oli  varsin 
kohtuullinen  hinta  IBM-PC -kloonista. 

Tässä  kloonikokoonpanossa  oli 

640k  RAM:ia,  näppäimistö 

CGA-grafiikkakortti,  MS-DOS 
2.11  sekä  kaksi  levykeasemaa. 

Lisäksi  mukaan  kuului  Multi  I/O- 
monitoimikortti,  johon  oli  pakat- 

tu rinnakkais-  ja  sarjaliitäntä,  pat- 

terikello  sekä  levykeasemien  oh- 

jainkortti. Koska  minulla  oli  kotona  val- 
miina monitori,  sain  näin  varsin 

mukavan  tietokonelaitteiston. 

Kaiken  lisäksi  kokoonpanolla  on 

puolen  vuoden  takuu. 

Rahat  tiskille 

KAUPAN 
NURJAT 
PUOLET 

Halpojen  IBM-PC 
-yhteensopivien 
ilmestyminen 
markkinoille  vaikuttaa 

varmasti  monen  basic- 
pohjaisen  koneen 
omistajan  tuleviin 
mikrohankintoihin. 

PC-kloonien  ostossa 
on  kuitenkin  otettava 

huomioon  paljon 
enemmän  asioita  kuin 
kotimikron. 

■   Erilaisia  muistimääriä,  massa- 

muisteja, hardvvare-kelloja,  näyt- 

töjä ja  liitäntöjä.  Tilannetta  enti- 
sestään sotkemassa  ovat  yh- 

teensopivuudet, kellotaajuudet  ja 

käyttöjärjestelmät.  Monelle  koti- 
mikron käyttäjälle  ei  ole  edes 

selvää,  mikä  käyttöjärjestelmä 
on. 

Myyjä  merkitsee 
Halvan  koneen  etsinnässä  unoh- 

tuu monelta  tutkia  paikka,  josta 

mikro  ostetaan.  Varsinkin  PC- 

kloonien  myyjiä  on  laidasta  lai- 
taan. 

Joukossa  on  täysiä  huijareita, 

mutta  myös  niitä  joille  on  tär- 
keintä se,  että  ostaja  saa  hyvän 

koneen,  jota  tarvittaessa  huolle- 

taan. Itse  en  juuri  kiinnittänyt 
huomiota  tuohon  asiaan. 

Tyhmyydestä  sakotetaan,  ku- 
ten tulette  myöhemmin  huomaa- 

maan. 

Tietyssä  mielessä  on  taivvas- 

PC-kloonin  ostaja  ”yksin”.  Mikä- 
li myyjä  ei  suostu  tekemään  mi- 

tää  rikki  menneelle  kotimikrolle, 

voidaan  aina  ottaa  yhteyttä  ko- 

neen maahantuojaan.  Mutta  PC- 
kloonien  myyjät  ovat  melkein 

poikkeuksetta  omia  maahantuoji- aan. 

Mielenkiintoisen  lisäpiirteen 

tuovat  liikkeiden  välittämät  yh- 
teisostot, jolloin  jokainen  on 

oman  koneensa  maahantuoja. 

Silloin  valitukset  on  kohdistetta- 

va suoraan  koneen  myyjään  Tai- 
waniin,  Yhdysvaltoihin  tai  Hong 

Kongiin. 

Koneiden  toimitusajat  ovat  täl- 

laisissa tapauksissa  useita  kuu- 
kausia. 

Seuraavassa  kerron  omista  ko- 

kemuksistani siirryttyäni  Com- 
modore 64:stä  PC-maailmaan. 

Olin  jo  tutustunut  ”isoihin  konei- siin” koulun  mikrokerhossa,  jo- 

ten aivan  uutta  eivät  kloonit  mi- 
nulle olleet. 

Mehevä  tarjous 

Marraskuun  alussa  minulle  esi- 
tettiin varsin  mukava  tarjous. 

Eräs  ystäväni  oli  puhunut  Helsin- 
gin keskustassa  sijaitsevasta  mik- 

romyymälästä 20  prosentin  opis- 
kelija-alennuksen. Kauppahin- 

naksi tuli  siten  4   700  markkaa. 
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Ja  tulihan  se  kuva  näyttöön  lo- 

pulta. 

Kengin  koneen  henkiin,  ja  to- 

tesin näytön  olevan  auttamatto- 
man hidas.  Eihän  tässä  mihin- 
kään kiire  ole,  pohdiskelin  ja 

päätin  aloittaa  hommani  forma- 
toimalla ne  vasta  ostamaani  kym- 

menen levykettä. 

Siitä  vaan  A>  FORMAT  B:. 

Moisesta  komentelusta  ei  DOS- 

levyke  pitänyt,  vaan  valitti  että 
levyssä  oli  virhe.  Harmillista, 

mutta  ei  ylitsepääsemätön  ongel- ma. Päätin  lainata  FORMAT. 
COMin  kouluni  kompuutterin 

käyttislevyltä. 

Hankittuani  formatointiohjel- 
man  aloitin  formatoimisen.  Yksi 

levyke  vaati  keskimäärin  kolme 

yritystä  ennenkuin  FORMAT. 

COM  hyväksyi  sen  virheettö- mäksi levyksi. 

No,  nehän  maksoivatkin  vain 
10  mk  kappale... 

Liitäntäkortti   

myöhässä Seuraavalla  viikolla  soittelin 

myymälään. 

”Jokos  multi-l/0:ni  on  saapu- 
nut?”, kyselin. 

”Ei  vielä,  soittele  huomenna 

uudestaan”. 

No,  mitäpä  moisesta,  voinhan 

aina  päivän  odottaa. 
Päivän  kyllä,  muttei  kuukaut- ta. Liitäntäkorttini  toimitettiin 

minulle  8.12.  Väliin  mahtui  mo- 
nenmoisia selittelyjä  ja  lepyttely- 

jä. 

Kortin  saatuani  toivoin  ettei 

minun  enää  koskaan  tarvitsisi  as- 

tua myymälän  ovesta  sisään. 
Mutta  erehdys.  Kävi  ilmi  että 

kortista  puuttui  välttämätön  joh- 
donpätkä  jolla  saatiin  sarjaliitäntä 
toimimaan.  Tässä  vaiheessa  oli 
itku  lähellä:  jos  PC:n  kortti  pitää 

toimittaa  kahdessa  osassa  on  jo- 

tain pakko  olla  vialla. 
Samalla  käynnillä  kyselin  TI- 

MER-nimistä  ohjelmaa.  Moises- 
ta oli  maininta  edellisenä  päivänä 

saamassani  monitoimikortin  oh- 

jelehtisessä. Aloitin  hyvin  varovaisesti: 

”Minulta  puuttuu  tuo  TIMER-oh- 

jelma”,  johon  sain  vastauksen: 
”Niin  meiltäkin,  ei  voi  mitään”. 

En  siis  voinut  käyttää  patteri- 
kelloa,  koska  tuolla  ohjelmalla  se 
asetetaan  aikaan. 

Onneksi  satuin  ”löytämään” sen  erään  kaverini  kovalevyltä. 

Myöhemmin  tiedustellessani 

myymälästä,  onko  päivyriohjel- 
maa näkynyt,  kävi  ilmi,  että  se 

011  joutunut  sinne  täysin  samalla 
tavoin  kuin  minullekin. 

Näyttö  reistailee 
Tuohon  kuukauden  odotusaikaan 
mahtui  kuitenkin  monenmoisia 
välikohtauksia. 

Kahden  viikon  jälkeen  koneen 
ostosta  kävi  ilmi  ettei  kloonini 

jaksanut  pakertaa  töitä  yhtä  kyy- 

tiä kovinkaan  kauan.  Täysin  kä- 
sittämättömiä ruudun  sumenemi- 

sia tapahtui.  Joissakin  tapauksis- 

sa pystyin  jatkamaan  tekemiäni, 
ilman  näyttöä  tosin.  Joskus  mi- kään ei  auttanut,  vaan  kone  piti 

käynnistää  uudelleen.  Kun  mo- 
nen tunnin  työt  pamahtavat  yht- 

äkkiä viidenteen  ulottuvuuteen 
on  hermoromahdus  lähellä. 

Tottuneesti  raahasin  kloonini 

myymälään  tutkailtavaksi.  Päi- vän testikäytön  jälkeen  siihen 
vaihdettiin  näyttökortti.  Se  oli 
kuulemma  aiheuttanut  moiset 

tilttailut.  Tällä  kertaa  sain  osak- 
seni erinomaista  palvelua:  kone 

tuotiin  minulle  kotiin  saakka! 

Hauskat  tapahtumat  eivät  lop- 
puneet siihen.  Tämän  jälkeen 

huomasin,  että  näppäimistö  ju- 
mittui aina  silloin  tällöin.  Varsin 

jouhevasti  minulle  vaihdettiin 

toinen  näppäimistö  tilalle.  Tie- 
tysti se  piti  hakea  liikkeestä. 

Tämän  operaation  jälkeen  toi- mii kaikki  kuten  pitääkin.  Kone 
ei  kaadu  ilman  selityksiä,  eikä 

mitään  yhteensopivuusongelmia 
ole. 

Johan  oli  aikakin. Mitä  tästä   

opimme? Kaikesta  tästä  huolimatta  minä 
en  ole  oikea  henkilö  kertomaan, 

miten  klooni  ostetaan  oikeaoppi- 

sesti. 

Itse  kaipasin  paperia,  josta  oli- 

si käynyt  selvästi  ilmi,  että  ko- 
neelle on  myönnetty  puolen  vuo- 

den takuu.  Minulle  ei  ollut  mi- 
tään selvää  todistetta  takuusta. 

Olisi  hyvä,  mikäli  uutta  mikroa 
ajettaisiin  ensimmäiset  päivät 
mahdollisimman  intensiivisesti. 

Kuluttajansuojalain  mukaan  on 
kaupan  tekijöillä  10  päivää  aikaa 

purkaa  kauppa.  Mikäli  ongelmia 

ilmenee  eikä  myyjä  ole  suostu- 
vainen tekemään  asian  hyväksi 

mitään  voi  aina  vedota  tuohon 

purkuun. 

Mikron  elämässä  10  päivää  on 

kuitenkin  varsin  lyhyt  aika.  Itsel- 
länikin meni  nelisen  kuukautta, 

ennen  kuin  huomasin  näppäimis- 
tön tilttailut. 

Puolueetonta  tietoa  myyjien 

tempauksista  on  vaikea  saada. 
Alan  lehdissäkään  ei  testata  myy- 

jiä vaan  vain  tuotteita. 
Huhupuheisiinkaan  ei  aina  ole 

luottamista.  Rehellisyyden  ni- 
missä on  sanottava,  että  minua 

varoitettiin  kyseisestä  yritykses- 

tä; jotain  ikävää  voisi  sattua.  Op- 
timistisena ihmisenä  en  sitä  kui- 

tenkaan ottanut  vakavasti. 
Paras  valtti  kloonikaupassa  on 

jatkuva  varovaisuus.  Kyyninen 

ostaja  vaatii  paperin  kaikesta:  toi- 
mitetusta ja  toimittamatta  jätetys- 

tä tavarasta.  Tärkein  paperi  taitaa 

silti  olla  jo  moneen  kertaa  mai- nittu takuutodistus. 

Lopuksi  en  malta  olla  mukaile- matta vanhaa  sananlaskua:  maltti 

on  valttia  kloonikaupoissakin. 

HITACHI 
MASSAMUISTIT 

CD-ROM 

Suurien  tiedostojen  jakelumedia. 

Hitachi  CD-ROM  kojeisto 
CDR-1502 

Kojeiston  ominaisuuksia: 
-   nopea  hakuaika  (0,5  s) 

-   suuri  tiedonsiirtonopeus  (176  KB/s) -   PC-yhteensopiva 

-   vapaasti  sijoitettava 

Levvn  ominaisuuksia: 

-   kapasiteetti  550  MB 
-   käsittelyä  kestävä 
-   kansainvälinen  standardi 

Käy  tutustumassa  CD-ROM  -järjes- 
telmään ja  Public  Domain  -ohjel- 

mistopalveluumme INFO-liikkeissä 
seuraavilla  paikkakunnilla: 

Alajärvi,  Helsinki,  Hyvinkää, 
Hämeenlinna,  Iisalmi,  Imatra, 

Joensuu,  Jyväskylä,  Järvenpää, 

Kajaani,  Kokkola,  Kotka,  Lahti, 

Lohja,  Oulu,  Rovaniemi,  Savonlinna, 
Seinäjoki,  Vaasa,  Varkaus 
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■   Spectravideon  ensimmäinen 

käyttöjärjestelmien  yhdistelmä 

on  X’press  ilman  mitään  nume- 
roita. Se  on  toisaalta  MSX  1 

-standardin  mukainen  kone,  mut- 
ta sisäänrakennettuine  3.5-tuu- 

maisine  levyasemineen  se  palve- 
lee sekä  MSX-DOS-  että  CP/M- 

käyttöjärjestelmää. 

MSX-DOSin  käyttäjän  on  to- 
sin komennettava  koneensa  basi- 

cin  puolelle,  sillä  vieläkään  ei 

tuolle  japanilaisten  luomalle  dö- 
sille ole  riittävästi  ohjelmatarjon- 

taa. CP/M-koneena  ”Ressusta” 
sen  sijaan  on  varsin  paljon  iloa. 
Lisäksi  mikro  soveltuu  erinomai- 

sesti erilaisiin  jatkolaajennuksiin 

ja  -rakenteluihin,  kuten  oululai- 
nen Aaro  Kukkohovi  on  osoitta- 

nut. 

Numeroton  X’ press  on  kaiken 
kaikkiaan  kohtuullinen  risteytys. 

Aivan  samaa  ei  voi  sanoa  seuraa- 

vasta  askeleesta,  X’press  16:sta. 

Grafiikka   
ohjelmoitava 

X’press  16:ssa  on  ”ressumaista” 
ajattelua.  "Standardina  käyttöjär- 

jestelmänä” on  nyt  MS-DOS.  Ja 
koneen  basicia  on  laajennettu 

grafiikan  puolella  MSX  2   -stan- 
dardin mukaiseksi. 

Mutta  siinä  missä  ”Ressu”  jää 
muotopuoleksi  ykkösstandardin 

MSX-DOSissa,  siinä  myös  16:n 
erikoisominaisuuksille  tarkoitet- 

tu ohjelmisto  on  tasolla  "tekeillä 
on,  saa  nyt  nähdä".  Tietoa  on 
kehittelyistä  Ruotsissa  ja  Hollan- 

nissa, mutta  nimikeluku  on  alle 

puolen  tusinan. 

Paperilla  grafiikan  ominaisuu- 
det kuulostavat  hyviltä: 

256x2 12-resoluutio  ja  256  väriä 

tai  5 12x2 12-resoluutio  ja  16  vä- 
riä, 32  monivärispritea,  näytön 

sivutus  animaatiota  varten  ja 

mahdollisuus  yhdistää  superim- 

pose-tekniikalla  MS-DOS-puo- 
len  grafiikkaa  koneen  omaan  eri- 
koisgrafiikkaan. 

Kaikki  nämä  hienoudet  on 

toistaiseksi  osattava  itse  ohjel- 
moida. Tosin  sekin  on  parempi 

kuin  tukku  erikoisominaisuuksia, 

joita  ei  voi  hyödyntää  mitenkään. 

Lyhytmuistinen 
MS-DOS-kone 
MS-DOS-käyttöjärjestelmän 

puolella  tarjolla  on  perusversios- 
sa 8088-prosessori,  4.77  MHz, 

256  kilotavun  RAM,  yksi  5.25- 

tuumainen  ja  360-kiloinen  levy- 
asema, rinnakkais-,  hiiri-  ja  peli- 

ohjainliitäntä,  yksivärinen  com- 
posite  video  -liitäntä  sekä  digi- 

taalinen RGBI  ja  analoginen 

RGB.  Suomalaisostaja  saa  mu- 
kaan myös  tv-liitännän,  joten 

MS-DOS-puolen  CGA-grafiik- 
kaa  voi  siis  yrittää  toistaa  myös 
kotitelevisiossa. 

Plussapuolena  on  koneen  vir- 
takytkimen  ja  reset-nappulan  si- 
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Virtalähde  riittää  enintään  kahden  levyaseman  pyörittämi- 
seen yli  muiden  tarpeiden.  Kuten  kuvasta  näkyy,  lisäkortti 

liitetään  ainoaan  laajennuspaikkaan  “makuuasennossa”. 

joittaminen  etupaneeliin.  Kiitet- 
tävää on  myös  keskusyksikön  hil- 

jaisuus, koska  laitteessa  ei  ole 
tuuletinta. 

Myös  näppäimistö  liitetään 
etupaneeliin.  Plussa  siis  siitä,  sa- 

moin siitä,  että  skandinaaviset 

merkit  ovat  mukana  ja  käyttöjär- 

jestelmän vaatiman  kenoviivan 
paikkaa  ei  tarvitse  arvailla  kuten 

Spectravideon  varsinaisen  MS- 
DOS-koneen  näppäimistössä. 

Mutta,  mutta:  näppäimistö  on 
MS-DOS-laitteille  tyypillisen 

löysyyden  lisäksi  lonksu  ja  taker- 
televa.  Näppäimet  jäävät  usein 
pohjaan  tai  sitten  jotakin  näppyä 

on  taottava  tosi  tarmokkaasti,  jot- 

ta tulosta  syntyisi. 

Epätasainen  näppäimistö  syn- 
nyttää lujasti  ääntä.  Lisää  meteliä 

syntyy  levyasemista  -   pelkkä luukkuvipusen  avaaminen  ja  sul- 

keminen on  kuin  pistoolin  tus- 

sahdus.  Levyasemien  luotetta- 
vuus ei  myöskään  ole  satapro- senttinen. 

Ja  mitä  tuulettimettoman  kes- 

kusyksikön hiljaisuudessa  on  voi- tettu, sen  tuhoaa  näppäimistön  ja 

levyluukun  lisäksi  piippain.  Se 
on  uskomattoman  äänekäs,  eikä 

säätö-  tai  irtikytkentämahdolli- 
suutta  ole.  Ei  siis  sydänyön  peli- hetkiä... 

Riittämätön   

laajennusvara 
Kun  perusversiossa  on  RAM  ia 
tehokäyttöön  riittämättömät  256 
kilotavua  ja  sarjaportti  ynnä  kello 

puuttuvat,  on  syytä  vilkaista  pie- 
nikokoisen keskusyksikön  sisuk- 

siin. Kannen  aukaisu  paljastaa,  että 

koneeseen  saa  yhden  lisäkortin 

ja  yhden  lisälevyaseman.  Pelkäs- tään kortti,  jolla  lisätään  muistia, 
saadaan  kello  ja  sarjaportti,  vie 

siis  kaikki  laajennusvarat. 
Koneen  virtalähde  puolestaan 

ei  enempiä  laajennuksia  salli. 

Eli:  jatkolaajennusta  varten 
tarvittaisiin  Spectravideo  328:sta 

tuttu  laajennusyksikkö,  expan- 

der,  askel  1980-luvun  alkupuo- 
lelle. 

Laajennuspuolessa  on  yksi 

valopilkku.  Ohjainpiirit  (levyase- 
ma- ja  näyttöohjaimet,  print- teriliitäntä  ja  peliohjainliitäntä), 

jotka  PC-koneissa  ovat  lisäkortil- 

la, ovat  X’press  16:ssa  emokor- 
tilla. Ne  on  siltauspalikoilla  hel- 

posti kytkettävissä  pois  toimin- 

nasta, jos  koneeseen  liitetään  li- 
säkortti, jolla  on  niiden  kanssa 

päällekkäisiä  toimintoja. 

X’press  16  on 

kooltaan  pieni 
verrattuna 

muihin  PC-ko- 
neisiin,  mutta 

IBM-yhteenso- 

pivuudesta  ei ole  ohjelmien osalta  tingitty. 1   PRINIER  PORI 

1   RS  232 GA HE  CARD 
648  K   RAM 
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Release  date  89/7/86 
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Uimnt  date  is  Tue  1-01-1980 

tnter  new  date*. 
Cumnt  tine  is  0:88:10.10 tnter  new  ti*e: Näppäimistö  liitetään  laitteen  etupaneeliin. 

Vieressä  reset-nappi  —   virtakytkinkin  on 
edessä,  etupaneelin  vasemmassa  laidassa. 

Koko  piirikortti  kuvattuna  laitteen  takapaneelista  katsoen. 
Mukana  on  myös  pintaliitospiirejä. 

MSX  2   -grafiikan  ja 

IBM-yhteensopivuuden  risteytys 

X'PRESS  16 1 Spectravideo  on  nimenomaan  kotimikroilijoita 

ajatellen  luonut  koneen,  joka  on  sekä  MS-DOS- 
laite  että  grafiikkaa  ohjelmoivalle  kelvollinen.  Ris- 

teytyksessä on  sekä  hyviä  että  huonoja  puolia. 

X’press  16:n  ainoan  laajennuspaikan  anti 
avautuu  oikealle  sivustalle. 

TEKSTI:  SILJA  LINKO-LINDH 
KUVAT:  SAKARI  PARKKINEN  N !   l 

Kone   

mihin? 

X’press  16:n  sopivuutta  erilaisiin 
käyttötarkoituksiin  on  pohdittava 

suhteessa  siitä  pyydettävään  hin- taan. Toimitukselle  on  ilmoitettu 

perusversion  (256  K,  1   levyase- 
ma, tv-modulaattori)  lähtöhin- 

naksi  5   950  markkaa  eli  vain  40 
markkaa  vähemmän  kuin  mitä 

Amstrad  PC:stä  pyydetään  yksi- 
värimonitoreineen,  yksine  levy- 

asemineen, hiirineen,  GEMei- 

neen  ja  512  kilotavun  muistei- 
neen.  Molempien  koneiden  maa- 

hantuojahan on  tätä  nykyä  Tek- 

nopiste.  Tosin  tätä  kirjoitettaessa 

Teknopiste  ei  ollut  lyönyt  sata- 

prosenttisesti lukkoon  16:n  maa- 
hantuontia. 

Jotta  X’press  16:sta  saisi  edes 
kohtuullisen  MS-DOS-koneen, 

ostajan  olisi  satsattava  noin  1   500 
markkaa  monitoimikorttiin  muis- 

tin kasvattamiseksi  640  kilota- 

vuun ja  kellon  sekä  RS-portin  li- säämiseksi. Monitorin  tarve  on 

nopeasti  ilmeinen,  lisähankinnan 

hinta  vähintään  700-900  mark- kaa. 

Summat  ynnäämällä  hinta  ki- puaa selkeästi  yli  8   000  markan, 
eikä  mukana  ole  vielä  toista  le- 

vyasemaakaan. Markkinoilla  on 
ainakin  puoli  tusinaa  halvempaa 
konetta  kaksine  levyasemineen 

ja  kohtuullisine  laajennusmah- dollisuuksineen. 

Siinä  vaiheessa,  kun  koneesta 

pyydetään  selkeästi  alle  4   000 markkaa,  se  alkaa  olla  harkinnan 

arvoinen,  jopa  hyvä  vaihtoehto 

muille  mikro-plus-levyasema- 
yhdistelmille.  Silloin  summalla 
saa  basic-tulkin  markkinoiden 

kärkipäästä  ja  siihen  hyvät  gra- 

fiikka- ja  ääniominaisuudet. 
Silloin  mahdollisuus  pieni- 

muotoiseen työskentelyyn  MS- 

DOS-käyttöjärjestelmän  alla 

CGA-grafiikoineen  on  lähes  lisä- maksuton  etu,  jolle  ei  suurempia 

laajennusvaatimuksia  edes  asete- ta. 
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ASKELMOOTTORI 

|   Tämä  kaava- 
kuva on  itse- 

näisestä, vir- 
taa tarvitse- 

vasta levyase- 

masta. Toimin- 

taperiaatteen 

kannalta  oleel- 
liset asiat  on 

merkitty  ku- 
vaan. 

— >   Levykkeen 

rakenne  sel- 
vinnee  kaavi- 

osta melko 

tarkkaan.  Oi- 
kealla alhaalla 

on  irrallaan 

kirjoitussuo- 
jauksesta  huo- 

lehtiva pikkui- 
nen muovinäp- 

pylä. 

PAINOVARSI 

ITUSPÄÄ 

LEVYMOOTTORI 
LEVYN  ASEMOIJA 

SUOJUS 

MAGNETISOITUVA 
LEVY 

VARMISTUSLIUSKA 
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TEKSTI  JA  KUVAT:  COMPUTERHEFT 

PUN" 

Se  on  pieni  ja  kätevä, 
kestää  kovaa  kohtelua 
ja  imee  tietoa  yli  800 
kilotavua.  Se  on  osa 

Amigan,  Atari  ST:n, 

X’pressin,  MSX-konei- den,  Macintoshin  ja 

salkkukoneiden  arki- 

päivää. 

Se  on  3.5  tuuman 
levyke. 

■   Kolmisen  vuotta  sitten  tieto- 
konemaailma hämmästeli  Apple 

Macintoshin  ja  Hewlett  Packard 

HP  150:n  pieniä  levyasemia,  jot- 

ka eivät  paljonkaan  vieneet  tilaa 

itse  laitteistosta.  Vaikka  8-tuu- 

maisten  levyjen  vaihtuessa  5.25- 
tuumaisiksi  oli  todettu,  että  tal- 

lennuskapasiteetti ei  kärsi,  tuol- 
loin uusien  3.5-tuumaisten  ime- 

mä  määrä  ihmetytti. 

Koska  uuteen  levykkeeseen 

olivat  siirtyneet  niinkin  nimek- 
käät tekijät  kuin  Apple  ja  Hew- 

lett Packard,  kyse  ei  voinut  olla 

5.25-tuumaista  standardia  hal- 

veksivasta muotioikusta.  Myö- 
hempi kehitys  on  osoittanut,  että 

3.5-tuumainen  tunkee  puoliväki- 
sin uudeksi  standardiksi. 

Amigan  hyödyntämä  formatoi- 
tu 880  kilon  kapasiteetti  oli  tä- 

män päivän  huippuja  huhtikuun 
alkuun  asti.  IBM-PS-koneissa 

PUNTTI 

SIELUNELÄMÄÄ 
korpun  kapasiteetti  on  jo  1.4  me- 

gaa. 

Tuumasota   

tulossa? 

Kahdeksan  tuumaa,  viisi  ja  vart- 

ti, kolme  ja  puoli,  kolme  tuumaa 
ja  vielä  2.8  tuuman  quick-diskejä 
ym.  Tuumasotako  tulossa,  ehkä 

käynnissä  vai  jo  ohi  mennyt? 
Ei  sitä  eikä  tätä.  Itse  asiassa 

5.25  ja  3.5  tuumaa  kulkevat  koh- 
tuullisen rauhaisassa  rinnakkais- 

elossa. Kolmituumaisista  pitää  it- 

sepintaisimmin  kiinni  vain  Amst- 
rad CPC- ja  PCW-sarjoissaan. 
MS-DOS  vannoo  viisi  ja  vart- 

tisten  lerppujen”  nimeen,  salk- 
kukoneet  ja  omiin  dosseihinsa 

luottavat  Amiga,  Atari  ja  Macin- 

tosh ovat  3.5-tuumaisen  kannat- 

tajia. IBM-PS:ien  valinta  on  3.5- 
tuumaiselle  merkittävä  vahvis- tus. 

Rintamalinjat  ovat  olleet  va- 
kiintuneet eikä  sodankäyntiin  ol- 

lut tarvetta.  Korsuissa  ei  kihise 

samalla  tavoin  kuin  videorinta- 
malla  muutama  aika  sitten,  mutta 

PS-uutuus  saattaa  muuttaa  tilan- 
teen. 

Korpun  urat   

ja  sektorit Kun  levyke  alustetaan  eli  forma- toidaan, se  jaetaan  sektoreihin  ja 

uriin,  jotta  ”tietopuutarhassa”  oli- si vaot  suorassa  ja  järjestys  val- lalla. 

Levykkeen  tallennuskapasi- 
teettiin vaikuttaa  urien  välimat- 

ka, joka  3.5-tuumaisessa  kor- 
pussa” on  litistetty  0.1875  milli- metriin. Eli  mitä  enemmän  uria 

senttiä  tai  anglosaksisesti  tuumia 

kohti,  sitä  enemmän  tallennusti- laa. 

Uria  tuumaa  kohden  eli  ”tracks 
per  inch”  tuottaa  lyhenteen  TPI, 

joka  yleensä  löytyy  levykkeen etiketistä. 

.   Viisi  ja  Vaittisissa  levykkeissä 
TPI  voi  olla  teoreettisesti  40, 

useimmiten  48  tai  96.  Urien  väli 

on  silloin  puolisen  milliä,  eli  tar- kemmin ilmaistuna  0.529  mm. 

Sen  sijaan  3.5-tuumaisten  TPI  on 

teoreettisesti  67.5  ja  tavallisim- 
min 135.  Luvut  kuvannevat  tal- 

lennustiheyden kehittymistä. 

Viisi  ja  varttisessa  lerpussa 
formatoidaan  yleensä  40  uraa, 

nollasta  39:ään.  Korpussa  on  uria 

tuplaten  eli  80,  nollasta  79:ään. Jokainen  ura  on  yleensä  jaettu 

9   tai  16  sektoriin,  MSX-mikrois- 
sa  standardi  sektorimäärä  uraa 

kohden  on  9.  Jokaisessa  sektoris- 

sa on  puolestaan  kaksi  kenttää: 

toinen  sisältää  sektorin  tunnistus- 
tiedot,  toinen  datat. Ruoste  ei   

raiskaa 

Tiheyden  salaisuus  piilee  kuiten- 
kin levykemateriaalissa,  sen 

magneettikerroksessa,  joka  poh- 

jimmiltaan on  rautaoksidia  eli  it- se asiassa  ruostetta.  Hiukkasten 

tulee  olla  pieniä  ja  levyaseman 

äärimmäisen  tarkka. 
”Korpun”  materiaalikehitte- 

lyssä  Sony  on  ollut  avainasemas- 
sa. Magneettikerrosta  varten  ke- hitettiin aine,  jonka  kyky  pitää 

yllä  magneettista  latausta  on  kor- 

kea, ja  jossa  koboltti-ioneilla  on tärkeä  asema. 

Levykkeen  teknisessä  raken- 
teessa tärkeintä  on  se,  että  levy- 

ke istuu  asemassa  vakaasti.  Hor- 
toilla se  saa  enintään  tuhannesosa 

millin  verran,  jotta  luku-  ja  kir- 

joituspää  löytäisi  kohdalleen  uril- 
la, jotka  itsessään  ovat  vain  120 tuhannesosa  eli  0.120  millimetriä 

leveitä. 

Jotta  levyke  ei  siis  heilahtelisi 
asemassa  miten  sattuu,  sen  sitoo 

paikalleen  oheisessa  kaavapiir- roksessa  ilmenevä  metallinapa. 

Varsinaisen  levykkeen  suoja- 
na on  ensinnäkin  kaksi  kulumista 

ehkäisevää  huopalevyä  ja  koko 

komeuden  ulkokuorena  kova- muoviset  suojalevyt. 

Viisi  ja  varttisessa  paistaa 

magneettipinta  suojakuoressa 
olevasta  raosta.  Tuo  rakonen  on 

kaikkien  säilytysmaanittelujen 

syy  ja  perusta  sille,  että  lerppua 

pitäisi  kohdella  kuin  raakaa  ka- nanmunaa. Korpussa  tuo  rakonen 

on  suojattu  levyllä,  joka  on  auki 

vain  kun  levyke  on  asemassa. 

No,  pääseehän  sitä  suojaa  solmi- neenkin räpsy  ttämään. 

Jotta  pieninkään  pölyhiukka- 
nen ei  pääsisi  tuhoamaan  tietoa, 

levykkeen  sisällä  on  vielä  pieni 

varmistusliuska,  joka  myös  vai- 
mentaa mahdollisia  tärinöitä  pyö- 

rityksen aikana. 

Ja  sitten   

pyörimään 

Kun  korppu  työnnetään  asemaan, 
suojalevy  aukeaa  ja  paljastaa 

magneettipinnan.  Levykkeen 
metallinavan  ansiosta  levyke 

asettuu  mahdollisimman  tarkasti 

ohjattuna  paikalleen. 
Kun  tietoa  luetaan  tai  tallenne- 

taan, ryhtyy  moottori  pyörittä- 

mään levykettä.  Painovarren  oh- 
jaamana levyke  ja  luku-  ja  kirjoi- 

tuspää  painautuvat  kohti  toisiaan. 
Askelmoottori  puolestaan  kuljet- 

taa levy-  ja  kirjoituspäätä  edesta- kaisin. 

Sataprosenttisen  idioottivarma 
ei  3.5-tuumainen  asema  levyi- 
neen  ole.  Se  sortuu  virheisiin 

mm.  silloin,  kun  luku-  ja  kirjoi- 
tuspäätä ei  ole  oikein  säädetty. 

Kaikista  suojauksista  huolimatta 

korppu  saattaa  vaurioitua  esimer- kiksi koneessa,  jossa  levyasema 

on  sisäänrakennettu,  mutta  huo- 
nosti suojattu  vaikkapa  laitteen 

virtalähteen  mahdollisesti  aiheut- 
tamilta häiriöiltä. 

Korpun  koko  ja  lähitulevaisuu- 
dessa kasvava  tallennuskapasi- 

teetti antavat  aiheen  kysyä,  mil- 

loin joku  kehittää  markan  lantin 
kokoisen  levykkeen,  jonka  tal- 

lennuskapasiteetti on  20  me- 

gaa... 
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Lerpun  ihmeelliset  seikkailut 

USKON  KUN  NÄEN 
Viime  Printissä 
kerroimme  erilaisista 
väärinkäsityksistä 
mikrojen  ympäriltä 

ja  pohdiskelimme 
hieman  syitä  niihin. 
Tällä  kertaa 
osoitamme  sormella 
erilaisia 
ns.  asiantuntijoita. 

TEKSTI:  SILJA  LINKO-LINDH 
KUVA:  SAKARI  PARKKINEN 

■Kuinka  monta  juttua  ja  maani- 
tusta  olette  lukeneet  mm.  siitä, 

miten  tietolevykkeitä,  5.25  tuu- 

man lerppuja  oikein  pitää  säilyt- tää? 

Pölytöntä  ja  saasteetonta  on 
lerpun  ympärillä  oltava,  eikö 

niin.  Älä  taita,  älä  käytä  kahvi- 
kutsuilla,  ei  keskusyksikön  tai 
monitorin  päälle,  metrien  päähän 

magneettisista  kentistä  ja  sitä  ra- 
taa. 

Tällaisia  ohjeita  jakavat  niin 

lerppujen  valmistajat  kuin  erilai- 
set alan  asiantuntijat,  jotka  kuval- 

laan, nimellään  ja  arvovallallaan 

ripottavat  meille  mikromaalli- 
koille  valistusta. 

Ja  sanovat  kokemuksen  rinta- 
äänellään,  että  jos  rikomme  näitä 
sääntöjä  vastaan,  ei  tuhon  jälkiä 

tarvitse  edes  tarkistaa.  Tärvään- 
tynyt mikä  tärvääntynyt 

Lerppu   

lumihangessa 
Joitakin  viikkoja  sitten  muuan 

toimittajakollega  tarvitsi  180  ki- 
lon tiedostoa  lerpulla.  Kävi  hake- 

massa, lykkäsi  tietomäärän  lis- 
tauksen väliin,  ja  poistui  hankien 

keskelle  autoonsa. 

Ajoi  tiehensä  ja  soitti  puolisen 

tuntia  myöhemmin  hämmästyk- 

sen lyömänä.  Lerppu  oli  kadon- 

nut jäljettömiin. 
Vainukoirien  avustamana  le- 

vyke jäljitettiin  tuntia  myöhem- min auton  pysäköintipaikalle  ja 

noukittiin  hangesta.  Puolentoista 
tunnin  aikana  lerpun  päälle  oli 

pyyhkiytynyt  myös  uutta  lunta. 
Pakkasta  oli  toistakymmentä  as- 
tetta. 

Asiantuntijoiden  mukaan  ler- 
pun sisältämä  180  kilon  tiedosto 

on  armotta  tuhoutunut.  Ei  tarvitse 
edes  tarkistaa. 

Kun  olen  keskiäkäinen  akan- 

retale  ja  luonnostani  kapinalli- 

nen, niin  minäpä  en  usko.  Luuk- 
kuun vaan  ja  type-komentoa  pe- rään. 

Ja  kas:  siellähän  se  on,  eikä 

ole  pakkas-  eikä  hankikokemuk- 
sista  millänsäkään.  Levyn  kun- 

non tarkistusohjelmakaan  ei  löy- 
dä minkäänlaisia  virheitä. 

a 

i 
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Kauhistuttavat 
leikkurit 

Nyt  tuo  sama  lerppu  on  oleskel- 
lut ilman  suojapussiaan  kolme 

varttia  kaksien  Fiskarsin  saksien 

välissä  -   tiedättehän  ne  kuuluisat 
keltakahvaiset  leikkurit,  joita 

maailmalla  kovasti  kopioidaan. 
Sakset  ovat  asiantuntijoiden 

mukaan  niin  vaarallisia  vehkeitä, 

että  jos  panet  saksien  päälle  vä- 
hän paperia  ja  sitten  lerpun,  niin 

hyvästi  arvokkaat  tiedostosi. 
Nämä  Fiskarsin  sakset  ovat 

sen  verran  magneettiset,  että 

saavat  monitorin  kuvan  vääristy- 

mään. Tuhoa  on  siis  luvassa  ler- 

pullekin. 

Vielä  mitä.  Siellä  se  180  kilon 
tiedosto  on  edelleen  tallessa. 
Virheettömänä. 
Kissa   

uunissa 

Edellä  kuvatut  lerppuseikkailut 
eivät  ole  ainoalaatuisia.  Jokainen 

harrastaja  on  silloin  tällöin  tutki- 
nut lerppujensa  sietokykyä  mm. 

taivuttelemalla  niitä,  käyttämällä 

niitä  frisbeenä  ja  kohtelemalla 
niitä  muutenkin  kaltoin. 

Säilyttämiset  monitorin  tai keskusyksikön  läheisyydessä  ja 

jopa  pinnalla  eivät  ole  juuri  tuhoa 
tuottaneet.  Vasta  todella  voimak- 

kailla magneeteilla  on  saatu  vai- 
kutuksia -   temppu,  johon  erään 

harrastajan  oli  turvauduttava,  kun 

käytössä  ollut  levy  kieltäytyi  for- 
matoitumasta. 

Mistä  sitten  ohjeet,  käskyt  ja 

maanittelut  juontavat? 

Ilmeisesti  kansainvälisistä  tuo- 
tevastuupykälistä.  Ne  tekevät 

periaatteessa  valmistajasta  syylli- 

sen, ellei  tämä  ole  tarkasti  kerto- 

PALVELUKORTIN 
KÄYTTÖOHJEET 

käytä  korttia  kun 
1)  Haluat  tilata  lehden 2)  Muutat  osoitettasi  (täydennä 

myös  asiakasnumero  ja  entinen 

osoite) 

3)  Haluat  peruuttaa  tilauksesi  (ve- loitukseton,  kun  peruutusaika 
on  8   vrk  ensimmäisen  lehden 

tulosta) 

4)  Haluat  osallistua  A-lehdetOy:n 

järjestämään  kilpailuun  tilaamat- 

ta lehteä 

Täydennä  aina  nimi-  ja  osoitetie- 
dot ja  merkitse  asiakasnumerosi sille  varattuun  paikkaan 

Tilaustasi  koskevissa  epäselvyyk- 
sissä sinua  palvelee 

asiakaspalvelumme 
PUHELIN  90-7554  811 

klo  8.00-1 6.00 
Hinnat  koti-  ja  pohjoismaihin 
Printti  12  kk  126  mk 
VAX1 12  kk  228  mk 

Printti  6   kk  65  mk 

VAXI  6   kk  114  mk 

ulkomaille  postituslisä 

nut,  minkälaisin  edellytyksin  mä- 
heltävä  käyttäjä  on  näytelmän 

konna,  jos  tuote  toimii  toisin  kuin 
on  ajateltu. 

Legendaarisia  maanittelujen 

syitä  on  tarina  mikroaaltouunin 

omistajasta,  joka  haastoi  valmis- 
tajan raastupaan,  kun  uuni  ei  kui- vattanutkaan  märkää  kissaa  vaan 

tappoi  sen. 

Pitääkö   

liioitella? 

Käyttöohjeet  ja  varotoimet  ovat 

toki  paikallaan  -   en  suinkaan  täs- 
sä pakinassa  neuvo  säilyttämään 

lerppuja  hangessa  tai  pakastimes- 
sa. 

Mutta  asiantuntijoiden  ”näin 
se  on  kun  minä  sanon”-  ja  tar- 

kistamattakin tuhon  tiedän  tul- leen” -väittämät  ovat  tietyssä 

mielessä  omiaan  kavahduttamaan 
maallikoita. 

Itse  kartoin  pitkään  ajatusta 

hankkia  kovalevykonetta.  Ns. 

asuntotilatekijöiden  vuoksi  win- 
sukone  majailisi  lukaalin  keitti- 

össä, jossa  oleskelee  ihmisten  li- 
säksi myös  kaksi  jatkuvasti  kar- vanlähtöajassa  olevaa  koiraa  ja 

jossa  rasvankäryjen  lisäksi  myös 

tupakoidaan. 
Asiantuntijoiden  ohjeet  anta- 
vat kovalevykoneen  oloympäris- 

töstä  saman  kuvan  kuin  keskus- 
sairaalan leikkaussalista.  Koska 

köökkini  muistuttaa  pikemmin- 
kin sen  sairaalan  varasto-  ja  pan- 

nuhuonetta, asiantuntijoita  koh- 
taan tuntemani  kapinamielen  oli 

saavutettava  liki  ylin  tasonsa,  en- 

nen kuin  uskaltauduin  nakkaa- 
maan  vvinsukoneen  sekamelskan 
keskelle. 

Rohkea  siis  söi  rokan,  katua  ei 

ole  tarvinnut,  winsu  on  tyytyväi- 

nen ja  minä  en  usko  enää  mihin- 
kään, ellen  itse  kokeile. 

Toki,  toki:  otanhan  minä  var- 

muuskopioita siinä  missä  asian- 
tuntijatkin, mutta  jatkuvassa  pa- 

niikissa kovalevyn  kaatumismah- dollisuuden  takia  en  elä. 
Mitäs  me   

pelleili  jät 
Asiantuntijat  ovat  sanoneet,  ettei 
kotimikroilla  voi  tehdä  mitään 

hyödyllistä.  Äärimmäisen  monet 

harrastajat  ovat  saattaneet  asian- tuntijoiden väittämän  häpeään. 
Toisaalta  se,  mikä  harrastajien 

mielestä  on  hyödyllistä,  on  asian- 
tuntijoiden mielestä  joutavanpäi- väistä pelleilyä. 

Kai  sitten  esimerkiksi  Vic-20 
erilaisten  korkeakoulujen  mit- 

taustehtävissä tai  mm.  Alkon  la- 
boratoriossa on  pelleilyä.  Ja  yrit- 

täjä, joka  käyttää  MSX-mikroa 
säätääkseen  poronlihan  savustuk- 

sen lämpötilan  oikeaksi,  on  tie- 
tysti varsinainen  vitsinikkari. Kun  modeemilla  liikkuminen 

alkoi  yleistyä,  asiantuntijat  sanoi- 
vat, ettei  sarjaportittomalla  koti- 

mikrolla voi  päästä  linjoille.  Ke- 

hitys on  opettanut,  ettei  tuom- moista pidä  mennä  väittämään, 

koska  joku  tekee  sen  kuitenkin. 

Spectrumistit  rakensivat  RS- 
palikan  ja  dragonistit  muunsivat 
32:n  rinnakkaisportin  sarjaliiken- 
teeseen  -   ihan  vain  asiantuntijoi- 

den kiusaksi. 

Alan  pikku  hiljaa  uskoa,  että 
kaikkea  voi  tehdä.  Ihan  oma  kes- 

kustelunaiheensa sitten  on,  mi- 

ten tehokkaasti  ja  tarkoituksen- 

mukaisesti "kaikkea  voi  tehdä”  - eikä  se  kuulu  tähän  pakinaan. 

Varokaamme 

eksperttiyttä 
”Kuule,  ei  tämä  kone  toimi.  Kir- 

joitin komennon,  kuten  opaskir- 
jassa neuvotaan,  mutta  mitään  ei 

tapahdu.” 

”Muistitko  painaa  enter-näp- 

päintä?” 

”Ai  jaa,  pitääkö  sitä  taas  pai- 
naa? Kun  kirjassa  sanotaan  vain 

sivulla  kahdeksan,  että  painetaan 

enteriä,  ja  minä  olen  nyt  sivulla 

17.” 

Tosi  esimerkki  elävästä  elä- mästä. Opaskirja  olettaa  liikaa,  ja 

aloittelijan  on  turvauduttava  ih- 
misen apuun.  Simppeli  neuvo  on 

opastajan  ensimmäinen  askel  asi- antuntijaksi aloittelijan  silmissä. ”Asiantuntijuus”  vain  pari 

vuotta  sen  jälkeen,  kun  on  itse 
oivaltanut  enterin  merkityksen, 

on  tietysti  huikea  tunne. 
Ja  vaarallinen. 

Sillä  "asiantuntija”  asettuu 

usein  huomaamattaan  opastetta- 

vansa yläpuolelle,  katselee  häntä 
pitkin  nenänvarttaan  eikä  usko, 

että  alokkaalla  on  omaa  järkei- 

lykykyä  lainkaan.  Sen  vuoksi 

"asiantuntija”  ryhtyy  jakamaan 

vivahteettomia  ja  alan  slangia  vi- 
liseviä maanittelujaan  täystuhon 

ja  tuomiopäivän  pitämiseksi mahdollisimman  kauan  poissa 

aloittelijan  kynnykseltä. 

Huonolla  onnella  aloittelija  it- 

se pysyy  poissa  tietotekniikan 
kynnykseltä.  "Asiantuntija”  on istuttanut  häneen  yhden  tietoko- 
nekammon  perimmäisistä  syistä: 

pelon  saada  aikaan  vain  vahin- koa. 
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"VALO- 

ASKEL" 
TIEDON- 
SIIRROSSA 

TEKSTI:  HEINRICH  JA  SUSANNA  PESCH 

Tule  mukaan  uudelle  kurssille 

I LOVE  LOGO 

■   ]JBM:n  tutkimuslaboratoriossa 

Yorktown  Heightsissa,  Yhdys- 
valloissa, toimiva  tiedemiesryh- 

mä on  esitellyt  erittäin  nopean 
kokeellisen  sirun,  joka  kykenee 
lukemaan  noin  40  tietosanakirjan 

sisältämät  tiedot  yhdessä  sekun- 
nissa. 

Tämä  ns.  optoelektroninen 
vastaanotin  on  yli  kaksi  kertaa 

nopeampi  kuin  mikään  muu  tois- 
taiseksi esitelty  vastaava  siru. 

Sirussa  yhdistyvät  kyky  lukea 
erittäin  nopeasti  valosignaaleja  ja 

kyky  muuntaa  signaalit  tietoko- 
neen yrnmärtämiksi  sähköisiksi 

signaaleiksi. 
Sirun  suureen  riopeuteen  on 

päästy  Rakentamalla”  kynnen 

kokoiselle  alueelle  toiminnalli- 
sesti erilaisia  tiedonsiirto-  ja  las- 

kentapiirejä  sekä  valmistamalla 
siru  galliumarsenidista. 

Sähkösignaalit  liikkuvat  gal- 
liumarsenidissa  huomattavasti 

nopeammin  kuin  puolijohteissa 
yleisemmin  käytetyssä  piissä. 
Galliumarsenidi  myös  muuntaa 

valosignaalit  sähkösignaaleiksi 
piitä  tehokkaammin.  Se  vaikuttaa 
siis  ihanteelliselta  materiaalilta 

järjestelmiin,  jotka  mahdollista- 
vat valoon  perustuvan  tiedonsiir- 
ron tietokoneiden  välillä. 

Useat  tiedemiehet  uskovat,  et- 
tä tulevaisuudessa  tietokoneet 

kommunikoivat  keskenään  juuri 
valon  avulla. 

PUOLI 
MILJOONAA 
MUOTOILIJAA 
■   Yleisradion  suunnittelu-  ja  tut- 

kimusosasto on  selvittänyt  suo- 
malaisen viestinnän  käyttöä,  ja 

lukenut  myös  kotitietokoneet 
osaksi  viestintää. 

Tutkimusraportin  mukaan  yli 

475  000  suomalaisella  on  käytös- 
sään kotimikro.  Tutkimusajan- 

kohtana 100  000  suomalaista 

myös  käytti  mikroa:  16  prosenttia 

tekstin  kirjoittamiseen,  35  pro- 
senttia ohjelmointiin,  42  prosent- 

tia pelaamiseen  ja  7   prosenttia 
muuhun. 

I 
■   Kouluhallitus  teki  harvinaisen 

viisaan  päätöksen  suositellessaan 
LOGO-kieltä  ohjelmointikieleksi 

koulujen  atk-opetuksessa.  Silti 

LOGOn  käyttö  on  jäänyt  toistai- 
seksi kilpikonnan  liikuttamisen 

asteelle  alakoulujen  kerhotoi- 
minnassa. 

Syitä  tilanteeseen  on  monia. 
Vaikka  esim.  Atari  ST:n  vakio- 

pehmoon  kuuluu  LOGO-tulkki, 
silti  useimmat  käyttäjät  tarttuvat 
tottuneesti  basiciin  tai  vääntävät 

pitkiä  pascal-  tai  C-koodeja. 
Asenteiden  ja  ennakkoluulo- 

jen lisäksi  LOGO-esimerkkilis- 
tausten  vähyys  sekä  oppikirjojen 

kalleus  ja  epäasiallisuus  ovat  es- 
täneet LOGOn  ohjelmointihar- 

rastuksen  leviämisen.  Olisiko  ba- 

sicista  koskaan  tullut  ”se  BASIC” ilman  esimerkkilistauksia  alan 
lehdistössä? 

PRINTTI-lehdessä  ensi  nume- 
rosta alkava  LOGO-kurssi  on  tar- 

koitettu kaikille.  Vaikket  ole  ai- 
kaisemmin suunnitellut  yhtään 

omaa  tietokoneohjelmaa,  voi  si- 
nusta tulla  innokas  ongelmien 

ratkaisija  sarjan  kuluessa. 
Mutta  samalla  tahdon  myös 

puhua  ympäri  kaikki  ne,  jotka 
ovat  tähän  saakka  ylenkatsoneet 

LOGOa  muka  kakaroiden  puuha- 
na. 

Kurssin   

kulku 
Kurssin  ensimmäisessä  osassa 
selitetään  LOGOn  rakenne,  joka 

pitää  ymmärtää,  kun  ajaa  valmii- 
ta LOGO-ohjelmia.  Seuraavaksi 

syvennytään  muuttujien  olemuk- 
seen ja  niiden  käyttöön,  sen  jäl- 

keen puhutaan  LOGOn  matema- 
tiikasta, ja  lopuksi  pääsee  gra- 

fiikka oikeuksiinsa. 

Ehtona  kurssin  hyväksikäyt- 

töön on  tietysti  sopivan  LOGO- 
tulkin  olemassaolo  diskettivaras- 
tossasi. 

LOGOn   

puolesta Kokeneet  ohjelmoijat  tietävät 

että  jokaiselle  tehtävälle  kannat- 
taa miettiä  sopivin  ohjelmointi- 

kieli. LOGO  on  ennen  kaikkea 

joka  päivän  ratkaisu  monimutkai- siin ongelmiin. 

Usein  toistuviin  yksinkertai- 
siin rutiineihin  saa  apua  konelä- 

heisimpien  kielten  joukosta, 
mutta  samalla  ohjelmointityö 
kasvaa  huomattavasti,  mitä 

enemmän  lähestyt  konekieltä. 

Toistaalta  LOGO-kääntäjiä  tai- 
taa olla  jo  olemassa  ja  LOGOsta 

on  vain  lyhyt  askel  lispiin.  Yh- 
den sanonnan  mukaan  LOGO  on 

kuolevaisten  lisp. 

Aina  kun  teet  ohjelmia  elämä- 

si helpottamiseksi  LOGO  on  hy- 
vä valinta.  Arvioni  mukaan  jo  ly- 

hyen harjoittelujakson  jälkeen 

ajansäästö  esim.  basiciin  venat- 
tuna voi  olla  90  prosentin  luok- 

kaa. Mitä  hyötyä  sinulle  on  C- 
ohjelmasta  joka  jäi  tekemättä 

ajanpuutteen  vuoksi? 
Muutama   

rutiini 
Ehkä  olet  lukenut  PRINTTI  4/ 

87:ssä  olleen  juttuni  korttipakan 

ohjelmoimisesta  basicilla.  Sen 
lopussa  oli  maininta,  että  tällaisia 
rutiineja  pitäisi  tehdä  LOGOlla. 

Ja  miten? 

Otetaan  vaihtelun  vuoksi  esi- 
merkkinä lottoarvonta. 

Seuraava  rivi  kirjoitettuna  LO- 
GOn komentotilassa  sekoittaa 

lottonumerot  ja  tulostaa  seitse- 
män satunnaisnumeroa: 

?PRINT  PIECE  1   7   SHUFFLE 

[1  2   3     38  39] 

eli  hakasulkujen  väliin  kirjoite- 

taan 39  lukua  ja  niiden  väliin  vä- 

lilyönnit. Loppusulun  jälkeen  pai- 
nat rivinsiirtonäppäintä  (ENTER, 

RETURN.  ENDLINE). 

Valmis  on.  Kirjoita  numerot 

muistiin  ensi  keskiviikon  kioski- 

käyntiä  varten. On  vaivalloista  kirjoittaa  joka 

kerta  näin  pitkää  tekstiä.  Siksi 
teemme  ohjelman: 
TO  LOTTO 1 
PRINT  PIECE  1   7   SHUFFLE 

[1  2   ...39] 

END 

Rivinsiirtoa  painetaan  vasta 

kun  koko  rivi  on  kirjoitettu  yhte- 

nä palana.  Nyt  yksinkertaisesti 

kirjoittamalla  ”LOTT01”  +   rivin 
siirto  saat  joka  kerta  uudet  nume- rot. 

Toinen  esimerkki: 

?MEMBERP  ”OLLI [JANNE  OLLI  EETU] 
TRUE 
7 

eli  merkkijono  ”OLLI  on  haka- 
sulkujen välissä.  TRUE  =   tosi 

on! 
Kolmas  esimerkki: 

?SORT  [F  G   D   N   B   A   C] 
[A  B   C   D   F   G   N] 

Miten  paljon  koodia  ja  hikeä 

joutuukaan  muissa  ohjelmointi- kielissä uhraamaan  näiden 

SORT-  ja  SHUFFLE  -rutiinien takia. 

LOGOssa  on  paljon  muita  val- 
miita ”ajansäästäjiä”.  Ennen kaikkea  ne  ovat  konekielisiä  ja 

toimivia  eli  parempia  et  pysty 

itse  rakentamaan.  Voit  keskittyä 
olennaisiin  asioihin. 

Jos  onnistuin  herättämään  mie- 

lenkiintosi, tule  mukaan  LOGO- 
kurssille  ensi  numerosta  lähtien 

ja  luultavasti  jo  ennen  seuraavan 
numeron  julkaisemista  olet  omin 
avuin  selvittänyt  joukon  LOGOn 

toimintoja  ja  tehnyt  omia  ohjel- 
mia. 

Jos  jokin  esimerkeistäni  ei  toi- mikaan koneessasi  (tulkeissa  on 

eroja),  olisin  kiitollinen  siitä  in- 
formaatiosta. Kirjoita  minulle 

PRINTTI-lehden  kautta. 

Ehkä  on  tilaisuus  puhua  LO- 
GO-murteista  jossakin  yhteydes- 

sä. Erityisesti  kiinnostaa,  miten 
saisimme  esim.  ST:llä  tehdyt 

LOGO-ohjelmat  toimimaan  Ami- 

gassa  ja  Macintoshissa  ja  päin- vastoin. Onhan  niissä  niin  paljon 

yhteisiä  piirteitä. 
Atari  ST:n  omistajat  liittyköön 

yhteen  ST-kerhon  merkeissä. 
LOGO-ohjelmia  tulee  PD-kirjas- 
toon.  Soita:  Jari  Raiko,  90- 
533  182. 
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Jo  yli  2000  vuotta 
sitten  osasivat 
muinaiset 

babylonialaiset 

nuolenpää- 
;   kirjoituksilleen  ja 

savitauluineen  lajitella 
tietoa  algoritmilla,  joka 
on  tunnettu  tänäkin 
päivänä.  Miltä  näyttäisi 
nyt,  jos  Babylonin 
papeilla  olisi  ollut 
tietokoneita? 

1.  Abacus-helmitaulu  on 
ikivanha  laskuapu,  joka 

on  Kauko-ldässä  yleises- 
ti käytössä  tänäkin  päi- 

vänä. Taulu  antoi  nimen- 
sä abacisteille  taistelus- 

sa algoritmikkoja  vas- 
taan. 

2.  Hiirf  labyrintissä?  Ei 

vaan  12-vuotiaan  englan- 

tilaispojan algoritmi,  jol- 
lia mistä  tahansa  labyrin- 

tista löydetään  tie  ulos. 

Jos  lukuarvo  on  0   (=  poh- 
joinen) kuljetaan  kohti 

seuraavaa  estettä,  kään- 

nytään vasemmalle  ja  ai- 
na seurataan  seinää.  Jo- 

kainen aste,  joka  kään- 
nytään vasemmalle  lisä- 

tään, mutta  jokainen  as- 
te oikeaan  vähennetään. 

3.  Missä  lasissa  kuula 

on?  Temppu,  jonka  taiku- 
ri osaa  perään  katsomat- 
ta tietäessään,  mistä  la- 

sista lähdetään  liikkeel- 
le. Jossakin  vaiheessa 

poistetaan  jompi  kumpi 
äärimmäisistä  laseista 

taikurin  ohjeen  mukaan. 

Kuula  on  lopulta  keskim- 
mäisessä lasissa.  Magia 

on  sovellettavissa  myös 

basicille,  mistä  esimerk- 
ki ohessa. 

4.  Lukujen  lajittelu  pie- 
nimmästä suurimpaan: 

jo  babylonialaiset  osasi- 
vat sen  savitauluillaan 

(tosin  he  käyttivät  tuol- 
loin nuolenpääkirjoitusta 

eikä  intiataisarabialaisia 

numeroita). 

"Ohjelmoitiin" 
sitä  ennenkin 

VOIHAN 
BABYLON! 

■   Kuvitelkaapa  mielessänne 

muutaman  vuosituhannen  takais- 

ta babylonialaisen  Anu-temppe- 

lin  pappia,  joka  tuskittelee  temp- 
pelin arkistojen  savitaulumäärää. 

Niissä  olisi  valmiina  tietoa,  jota 

hän  tähtien  asemaa  tutkiessaan 

tarvitsisi,  mutta  jonka  uudelleen 
laskeminen  on  nopeampaa  kuin 

savitaulujen  selailu. 
Harmitellessaan  asiaa  ylipapil- 

le astronomipappi  antoi  idean: 
kaikkien  vanhojen  savitaulujen 

sisältämä  tieto  on  koottava  laji- 
teltuna uusiin  savitauluihin. 

Ylipapin  algoritmi 
Ylipappi  tiesi,  että  temppelissä 

puurtaneet  tiedemiehet  olivat  to- 
ki järjestäneet  laskemansa  luvut 

pienimmästä  suurimpaan.  Koko- 
naislajittelu  vaatisi  siis  muuta- man operaation. 

Ensinnäkin  arkiston  kaikki  sa- vitaulut oli  käytävä  läpi,  jotta 

löytyisi  taulu,  jossa  ensimmäise- nä on  koko  arkiston  pienin  luku. 

Se  kirjoitetaan  muistiin. 
Sama  haku  uudelleen,  kunnes 

löytyy  seuraavaksi  pienin.  Ja  taas 

muistiin.  Ja  taas  uusi  haku. 

Taulumäärää  ja  lajittelun  työ- 
läyttä arvioidessaan  ylipappi  to- 

tesi, että  aina  yhden  arvon  etsi- miseen kuluisi  viikko.  Siten  800 
arvoa  veisi  800  viikkoa  eli  16 

vuotta.  Ja  jossakin  vaiheessa 

saattaisi  jokin  luku  jäädä  huo- 
maamatta. 

Niinpä  ylipappimme  huomasi tarvitsevansa  lauman  kirjureita, 

jotka  kävisivät  arkistoa  läpi  hä- 
nen ohjeidensa  mukaan.  Ja  ohjei- 
den idea  olisi  huomattavasti  tär- 

keämpi kuin  kirjurilauman  suu- 

ruus, jos  tavoitteena  oli  selvitä 
alle  16  vuodessa  ja  löytää  luvut 
penkomatta  koko  arkistoa  joka 
kerran  alusta  loppuun. 

Ja  ylipappi  antoi  ohjeen  kulle- kin kirjurille. ”Ota  kaksi  savitaulua  ja  peitä 

palmunlehvällä  kummastakin 

kaikki  luvut  ylimmäisiä  lukuun- ottamatta. Näin  näet  vain  kaksi 

lukua.  Kirjoita  pienempi  niistä 
uuteen  savitauluun  ja  siirrä  pal- 
munlehvää  rivin  verran  alaspäin 

taulussa,  josta  luvun  kopioit. 
Vertaa  uutta  lukua  toisen  taulun 

lukuun  ja  kirjoita  taas  muistiin 
pienempi  niistä.  Lopulta  sinulla on  kahden  savitaulun  sijasta  yksi 

iso  taulu.” 

Kun  useampi  kirjuri  työsken- 
teli rinnakkain  verraten  ja  kopioi- 
den vanhoja  tauluja  ja  syntyneitä 

uusia  tauluja,  koko  lajittelusta 

selvittiin  16  vuoden  sijasta  muu- 
tamassa viikossa. 

Ja  ylipappi  jäi  ihmettelemään ideaansa:  mitä  hän  olikaan  keksi- 

nyt. Uudesta  tavasta  laskea  ei  ol- 
lut kysymys,  sen  sijaan  uudesta 

menettelytavasta,  jolla  nopeasti 

ja  kummempia  ajattelematta  voi- 
tiin suoriutua  alunperin  ratkaise- 

mattomalta vaikuttaneesta  ongel- 
masta. 

Me  emme  tiedä  edellä  kerro- 
tun tarinan  yksityiskohtaista  paik- 

kansapitävyyttä. Mutta  varmaa 

on,  että  arkeologisissa  kaivauk- sissa on  löydetty  savitaulu,  jossa 

on  lajiteltu  800  lukua  vastalukui- 
neen  pienimmästä  suurimpaan. 
Ja  lukujen  jaksottomuus  osoittaa, 
että  tiedot  on  täytynyt  kerätä  eri 
lähteistä. 

Tämän  ”Inakibit-Anu”-taulun 
luoja  oli  noin  200  vuotta  ennen 
Kristusta  kehittänyt  lajittelualgo- 

ritmin, jolla  hän  oli  nuo  800  lu- 
kua järjestänyt. 

KUULA  LASISSA 

10  E=4: R=2s CLS 

20  INPUT  piiu la  on  lasissa 
nro  H|X 

30  PRINT  "Ki pataanko  kuula 

toiseen  lasiin?  (k/e" 40  TMmmnr  raov  an 

D   TSOV  THEN  40 

50  IF  T8=V  THEN  70 
60  X=X+1 : GOTO  30 

70  IF  X/2-INT (X/2)  THEN  E= 

1:R=3 

80  PRINT  “Poista  lasi  nro” 

»E 

90  PRINT  ‘»pataanpa  vielä 

kerran" 

100  PRINT  "Kuula  on  lasissa 

nro  ”;R 

Kauneuspilkku 

luo  nollan 
Inakibit-Anu-taulujen  syntyaikoi- 

hin toinen  babylonialainen  astro- 

nomipappi harmitteli  nuolenpää- kirjoituksen moniselitteisyyttä. 

Kun  hän  painoi  tauluunsa  kah- 
deksan merkkiä,  se  tarkoitti  lu- kua 8   -   kahdeksan  kertaa  yksi 

merkki.  Kun  hän  sen  eteen  pie- 
nen välimatkan  päähän  painoi  yh- 

den ainokaisen  nuolenpäämer- 
kin,  se  tarkoitti  järjestelmän  pe- 

ruslukua 60  ja  kaikki  merkit  yh- 
dessä samaa  kuin  68. 

Mutta  tuo  yksi  erillinen  merk- ki oli  moniselitteinen.  Mistä  sen 

tiesi  merkitsevän  samaa  kuin  60? 

Eikö  se  yhtä  hyvin  voinut  merki- 

tä ykköstä? 

Poistaakseen  moisen  kauneus- 
pilkkumaisen  epäselvyyden  pap- 

pimme raaputti  tauluunsa  yksi- 

näisen merkin  perään  kaksi  vino- 
viivaa, jotka  tarkoittivat  samaa 

kuin  ”ei  mitään”. Pappimme  oli  keksinyt  nollan. Kreikkalainen  Ptolemaios 

noudatti  babylonialaista  60-luku- 

järjestelmää  geometrisissa  teori- oissaan. Kun  hän  törmäsi  kul- 

maan, jolla  ei  ollut  mitään  arvoa 
asteissa,  minuuteissa  ja  sekun- 
teissa  mitattuna,  hän  merkitsisi 

sen  pikkuympyrällä  lyhenteenä 
kreikan  sanasta  ”ouden”  eli  ei mitään. 

Erehdyksestä 

algoritmiin? Nollan  varsinaista  merkitystä  ei- 
vät tiedostaneet  kreikkalaiset 

vaan  intialaiset.  He  oivalsivat, 

miten  kymmenet,  sadat  ja  tuhan- 

net saattoi  yksinkertaisesti  kir- 
joittaa vain  liittämällä  tarpeelli- 

nen määrä  pikkurinkuloita  nume- 

ron perään. 
Intialaisten  oivalluksen  aikaan 

Eurooppa  eli  Rooman  vallan  ai- 

kaa ja  käytti  roomalaisia  nume- roita. Siinä  vaiheessa,  kun  nolla 

kulkeutui  intialaisten  mukana  lä- 

hemmäksi, Babylonia  oli  raunioi- na. Tilalla  oli  Bagdad,  kalifien  ja 

arabien  nuoren  maailmanvallan 

pääkaupunki. 
Bagdadissa  eleli  Abu  Dsha’far 

Muhammed  ibn  Musa  al’Khowa- rizmi.  Hän  oli  -   arabialaisten 
omaksuttua  kreikkalaisen  tieteen 

perinnön  -   johtava  matemaatik- 

ko, joka  tutustui  intialaisten  luku- 
järjestelmään  ja  kirjoitti  siitä  kir- 

jasenkin. 

Kesti  kuitenkin  1100-luvulle 

asti  ennen  kuin  tuo  kirjanen  kul- 

keutui Espanjan  kautta  Euroop- 

paan ja  käännettiin  latinaksi. 
Siitä  seurasi  joukko  väärinkä- 

sityksiä, jotka  liittyivät  matemaa- tikko-Muhammedimme  nimeen. 

Pitkän  harangin  ”arKhowarizmi” tarkoittaa,  että  miekkonen  oli  ko- toisin Khovvarizmin  kaupungista 
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PMMTTI 

Askel  taaksepäin 

MIKROSTA 
KIRJOITUS- 
KONE 
Onko  teillä  käynyt  niin  kuin  meillä? 
Tuli  mikro  kaikkine  hienoine 

tekstinkäsittelyineen  ja  kirjoittimineen, 
ja  vanha  kirjoituskone  jouti  kellariin? 

Ja  välillä  vanhaa  "puimakonetta” tarvittaisiin 
vaikkapa  siistien  viestien, 
kirjekuoren  osoitteen 
tms.  kirjoittamiseen. 

■   Kuvitellaanpa  seuraavaa  tilan- 
netta. 

Olet  naputtamassa  nerokasta 

ohjelmaa  (tai  pelaamassa  suosik- 
kipeliäsi),  kun  perheen  huoltaja 

tarvitsisi  kirjoituskonetta  selvit- 
tääkseen viidellä  siistillä  rivillä, 

miksi  juniori  on  ollut  poissa  kou- 
lusta. 

Keskeytät  puuhailusi,  vaihdat 

levykettä,  kutsut  tekstinkäsittely- 

ohjelman, naputat  tekstiä,  muo- 
toilet, tallennat  varmuuden  vält- 

tämisen ehkäisemiseksi  ja  annat 

printtauskomennon . 

Nykyaikaisissa  tekstinkäsitte- 
lyohjelmissa on  varsin  monessa 

ns.  puimakonemoodi  eli  mahdol- 
lisuus kirjoittaa  tuon  tapaiset  no- 

peat tekstit  suoraan  printterille  ri- 
vi kerrallaan. 

Vastaavasti  he  palvelevat  lo- 

makkeiden täyttämistä  ja  muita 
vastaavia  asioita. 

Jos  omasta  teksturistasi  puut- 

tuu tuollainen  kirjoituskonemoo- 
di  tai  sen  kutsuminen  on  mieles- 

täsi turhan  hidasta  ja  moninkro- 

nistä  puuhaa,  seuraavassa  on  si- nulle apu. 

4   mikrolle   

Ohessa  on  neljä  äärimmäisen  yk- 
sinkertaista basic-listausta  Pe- 

koneille, Atarille,  Amstradille  ja 
Commodorelle.  Ne  tekevät  vain 
kaikkein  vähimmän  eli  avaavat 

linjan  printterille  ja  tulostavat  rivi 
kerrallaan  tekstisi  heti  kun  painat 
returnia/enteriä. 

Kulloistakin  tekeillä  olevaa  ri- 
viä voidaan  korjailla  niin  kauan 

IBH-PC  JA  YHTEENSOPIVAT 

10  CLS:PRIHf*MS-BASIC-KIRJOIT 

USKONE*: PRINT 

20  L0«=CHR« ( 32 ) +CHRh ( 29 ) +C8R* 

(29) 

30  T*=m 

40  PRINT  CHRm ( 1 ) +CHR« ( 29 ) ; 

50  Xb=INKBYb:IF  Xb="  THEN  50 

55  IP  ASC(Xh)=3  THEN  120 

60  IP  ASC(Xa)=13  THEN  LPRINT 
Tb;PRINT:G0T0  30 

70  IP  LEN(Tb)=1  AND  ASC(Xb)=8 

THEN  PRINT  LOhj :G0T0  30 

80  IP  LBN|Tb)=0  AND  ASC(Xb)=8 
THEN  GOTO  50 

90  IP  ASCIXbN  THEN  PRINT  LO 

b;:Tb=LEPTb(Tb,LEN(Tb)-1): 
GOTO  40 

100  PRINT  Xb;:Tb=Tb+Xb 
110  GOTO  40 

120  SYSTEH 

AT ARI  800XL/130XE 

10  DIN  Tfl(200) 

20  OPEN  11, 4,0, "K:* 
30  ?   CHRn(125) :?  "ATARI-KIRJO 

ITUSKONB*:? 40  GET  tl,X 

50  IP  X=155  THEN  LPRINT  Tb:Tb 

=■“ :G0T0  90 

60  IP  X=126  AND  LEN|Tb)>1  THE 

N   Tb=Tb(1,LBN(Tb)-1):GOTO 
90 

70  IP  X=126  AND  LBN(Tb)=1  THE 
N   Tb="*:G0T0  90 

75  IP  X<32  OR  X)126  THEN  40 

80  Tb(LEH(Tb)U)=CHRb(X) 
90  ?   CHRa(X); 

100  GOTO  40 

kuin  returnia/enteriä  ei  ole  pai- 

nettu. 
Nämä  peruslistaukset  eivät  ota 

huomioon  skandeja,  joten  sinun 

tulee  lisätä  niiden  käyttömahdol- lisuus itse. 

Perusohjelmaa  voit  tarpeen 
vaatiessa  laajentaa  ja  kehittää 

eteenpäin  esimerkiksi  juuri  lo- 
makkeiden täyttöä  ajatellen.  Itse 

lisäsin  PC-ohjelmaan  rivin  55, 

jolla  tarkistetaan,  onko  Control- 
C:tä  painettu,  sekä  rivin  120,  jol- 

la palataan  MS-DOSiin.  (PM. 
Computerheft/SLL) 

COMMODORE  64/128 

10  OPEN  4,4,7 tPRINT  CHRb(147) +CHRh(H) 

15  L0b=CHRb ( 32 ) +CHR* ( 157 ) +CHR 
«(157) 

20  PRINT  'C64-KIRJOITUSKONB' 

25  T*=""
 

30  PRINT  CHRb(166)+CHR«(157); 

40  GET  Xb:IP  Xb="«  THEN  40 
50  IP  ASC(Xb)=13  THEN  PRINTI4 

,Tb:PRINT:G0T0  25 
60  IP  LBN(Tb)=1  AND  ASC(Xb)=2 

0   THEN  PRINT  L0bj:G0T0  25 

70  IP  LEN  (Tb)=0  AND  ASC(X»)= 
20  THEN  40 

80  IP  ASC(Xb)=20  THEN  PRINT  L 

0b;:Tb=LEPTb(Tb,LEN(Tb)-1) 
:G0T0  30 

90  PRINT  Xb;:Tb=Tb+Ib 100  GOTO  30 

ANSTRAD  CPC 

10  CLS:PRINT  "AHSTRAD-KIRJOIT 

USKONE*: PRINT 

20  L0h=CHR» ( 3 2 ) +CHR* ( 8 ) +CHR« ( 

8) 

30  Tb=*"
 

40  PRINT  CHRb(127)*CHRb(8); 

50  Xb=INRBYb:IP  X»="  THEN  50 

60  IP  ASC( Xb ) =13  THEN  PRINTI8 

,T«:PRINT:G0T0  30 

70  IP  LEN(T«)=1  AND  ASC(Xb)=1 

27  THEN  PRINT  L0«;:G0T0  30 

80  IP  LEN(T«)=0  AND  ASC(X«)=1 
27  THBN  50 

90  IP  ASC(Ib)=127  THEN  PRIIT 

L0b;:Tb=LEPTb(Tb,LBN(Tb)-1 
) : GOTO  40 

100  PRINT  Xb;:Tb=TbIXb 110  GOTO  40 

HUOH!  n   =   dollarin  aerkkl 

VAPAUTAMME  SINUT 
HIILIKAUDEN  HIRVIÖISTÄ 

Siirry  nykyaikaan  ja  tutustu  esipainettuihin  ATK- 
lomakkeisiimme,  taulukointipapereihimme  ja  tekstin- 
käsittelylomakkeisiimme.  Huomaat  kuinka  kilpailu- 

kykyisiä ne  ovat  kaikin  tavoin  ajettuina. 

OyKVARTTO  Ab 
ATK— lomaketalo 
TIILITIE  14  01720  VANTAA 

Puhelin  90-848  822  (myynti) 
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mm  puutu 
JMMRf 

16- BITTISET •   •   ••    

ÄÄNET 
ATARILLA 
■   Kaikissa  Atari  600/800/130 

tietokoneissa  on  neljä  äänirekis- 
teriä  joilla  voidaan  saada  aikaan 
ääniä  viiden  oktaavin  alueelta. 

Äänirekisterit  ovat  8-bittisiä,  eli 
niillä  voi  soittaa  256  eri  äänen- 
korkeutta.  Taajuusalue  on 
0.125-32  Khz  käytettäessä  64 
Khz:n  kellotaajuutta. 

Käyttökelpoinen  soittoalue  on 

vain  kolme  ja  puoli  oktaavia  kor- 
keampien nuottien  suuren  epä- 

tarkkuuden vuoksi.  Epätarkkuut- 
ta esiintyy  tietysti  alusta  asti, 

mutta  sitä  ei  huomaa  kovinkaan 

helposti.  Jo  neljännen  oktaavin 
A-nuotti,  jonka  taajuus  pitäisi  ol- 

la 440  värähdystä  sekunnissa,  on 

Atarilla  soitettuna  vain  437.8  vä- 
rähdystä sekunnissa. 

Ylemmäs  mentäessä  tilanne 

vain  pahenee,  kuudennen  oktaa- vin A   on  yli  kuusi  värähdystä 
sekunnissa  liian  matala. 

Onneksi  Atarilla  on  mahdolli- 

suus käyttää  16-bittistä  ''jakajaa" 8-bittisen  sijasta.  Tämä  on  mah- 

dollista yhdistämällä  kaksi  8-bit- 
tistä  äänirekisteriä  yhdeksi  16- 
bittiseksi.  Koska  rekistereitä  on 

alunperin  neljä,  on  16-bittisiä  re- kistereitä käytössä  kaksi. 
Tätä  tekniikkaa  hyväksi  käyt- 

täen on  mahdollista  saavuttaa  yli 

9   oktaavin  soittoalue.  Pahimmil- 

laan epätarkkuudet  ovat  1.5  vä- 

rähdyksen luokkaa  eli  lähes  huo- 
maamattomia. Epätarkkuutta  al- 

kaa esiintyäkin  vasta  kahdeksan- nen oktaavin  yläpuolella,  joten 

se  tuskin  häiritsee  kovinkaan  pal- 

jon. 

16-bittistä  musiikkia  ei  tieten- 

kään saa  aikaan  basicin  SOUND- 

käskyllä  vaan  on  käytettävä  ko- 
nekieltä. Muistipaikassa  53768 

on  niin  sanottu  Audio  Mode 

Control  Register,  jolla  voidaan 
määrätä  mitä  ääniä  kukin  kanava 
soittaa.  Tarvittavat  arvot  ovat: 

Bitti  6   -   kanava  1   :lle  1 .79  Mhz 

kellotaajuus  (normaalisti  64Hz) 
Bitti  5   -   kanava  3:lle  1 .79  Mhz 

kellotaajuus 

Bitti  4   -   yhdistetään  kanavat  1 

ja  2 

Bitti  3   -   yhdistetään  kanavat  3 

ja  4 

Oheisella  ohjelmalla  voit  soit- 
taa kahdella  16-bittisellä  äänika- 

navalla nuotteja  väliltä  1.  oktaa- vin C-  10.  oktaavin  C. 

Taajuudet  ja  äänenvoimakkuu- 
det annetaan  ohjelmalle  USR- 

käskyllä,  laitat  vain  haluamasi 
äänen  numeron  muuttujaan  N1 

paikalle  ja  äänenvoimakkuuden 
muuttujan  VI  paikalle.  Tämä 
toistetaan  toiselle  äänikanavalle 

(N2  ja  V2).  Taulukossa  1   on nuotteja  vastaavat  taajuusarvot. 

(MB) 

K   on  e   k   i   e   1   i   r   ut  i   i   n   i   n   d   i   s   as  se  mb  1   o   i   n   t   :i.  s 

1 536 
PLA 

1537 

TAX 

1538 
PLA 

1539 
STA 

53762 1 542 

PLA .1 545 

STA 

53760 
1546 

PLA 

1547 PLA 

1 548 

AND #15 
1550 

ORA #160 1 552 

STA 
53763 

1555 
CPX #2 

1 557 

BEQ 17 

1559 

PLA 

1 560 STA 
53766 

1563 
PLA 

1 564 

ST  Ar 53762 

1 567 

PLA 

1568 

PLA 

1 569 AND 

#   1 5 1571 
ORA #   1 60 

1573 
STA 53767 

1576 

RT  S 

T   ani u k ke 

Oktaavi 1 2 

'n 

o 4 5 6 7 8 9 

Nuotti 

-   Taajuus  arvot 
C 27357 13675 

6834 3414 

1703 
848 

421 207 

io< 

C# 2582  0 
12907 

6450 3222 1 607 800 
397 

195 

94 

D 24372 12182 6088 
3040 

1517 
755 

374 

183 88 

D# 23003 

1 1 498 5746 

2869 

1431 
712 

353 
173 

83 

E 21712 

10852 

5423 
2708 

1350 

672 332 163 78 

F 20493 10243 

5118 2555 

1 274 

634 
313 153 73 

F# 
19342 

9668 4830 
2412 

1202 

598 

295 144 

69 

G 1 8256 9125 4559 2276 
1   134 564 

278 136 

64 

G# 
17231 

8612 4303 
2 1 48 1 070 

532 
262 128 60 

A 
16264 8128 4061 

2027 
1010 

50 1 

247 1 20 57 

A# 
15351 

7672 
3832 1913 953 473 

233 

113 

53 

H 1 4489 
724 1 

3617 1 805 899 446 

219 

106 

50 

10 46 

Ohjelma  Is 

1 OOO  REM  Kut sut aan  käsky  1 1   ä   X=USR  ( ADR.  < SND$ >   , 

1010  SÖUND  0,0,0,0sS0UND  1,0, O, O s   REM  POHDI ST 
1020  POKE  53768, 120 s   REM  YHDISTETÄÄN  KANAVAT 
C   644- 1 6+32+8=  1 20 ) 

1030  DIM  SND*<41> sRESTORE  2000 

1040  FOR  1   =   1   TO  41 : READ  X   s   SND$  <1,1 )   =»CHR$ C   X   >   s   NEXT  I : REM  LUETAAN 
KONEKIELI  STRINGIIN 
2000  DATA  1 04 ,170,1 04 ,141,2,21 0 , 1 04 ,141, 0 , 2 1 < 

20 1 0   DATA  9 , 1 60 ,141,3,210, 224 , 2 , 240 ,17,1 04 , 1   - 
2020  DATA  4,210, 104, 104,41 , 15, 9, 160, 141 ,7,20 

f   N 1 , V 1 , N2 , V2  > 
PETAAN  REKISTERIT 

1&2  J'A  3fc4 

LO, 104, 104,41, 15 

141,6,210, 104, 141 

10,96 
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KERHOT 
KOKOON- 
TUVAT 
Tällä  palstalla  julkaistaan  PRINTIN 

kerholehdekseen  valinneiden  käyttä- 

jäkerhojen kokoontumisilmoituksia 

veloituksetta .   Ilmoitukset  on  toimi- 

tettava hyvissä  ajoin ,   jotta  ne  ehtisi- 

vät ennen  kokoontumispäivää  ilmes- 

tyvään numeroon . 

Qz  commodore 
Kaikki  kokoukset  ovat  nuoriso- 

asiainkeskuksen kerhotiloissa  Hie- 
taniemenkatu 9,  Helsinki. 

Kerhon  normaalit  kuukausikokouk- 
set: (klo  1 5.30-1 9.00  iso  sali) 

Seuraava  kokous  1 6.05 
i 

SIG-työryhmät: 
(klo  1 4.00-1 7.00  huone  208) 

Ohjelmointi 
25.04 

Animaatio/Grafiikka/Musiikki 
09.05 

DRAGON 
Turun  Dragon-kerholaiset  kokoon- 

tuvat lauantaina  25.04.  klo  14.00 
radioamatöörikerholla. 

W!DE0 

SVI-klubin 
aktiivilducmtait 

Ohessa  on  lista  SVI-kiubi-MSX  r.y:n 
tulevista  aktiiviiauantaista  valvoji- 
neen  ja  heidän  erikoisaloineen. 
24.04.  Ei  aktiiviiauantaita  mutta  ke- 
vätkokous 

09.05.  Arto  Kiviniemi  -   SVI  318/328 
&   Basic 

16.05.  Pertti  Juuri  -   MSX,  SVI  318/ 
328  &   Hardware 

23.05.  Raimo  Kantoniemi  -   SVI  318/ 
328,  PC.  Z80,  Pascal  &   Hardware 
31.05.  Petri  Käki  -   SV  318/328  & 
Sviippi. 

Muistattehan,  että  tullessanne  klu- 
bille kopioimaan  PD:tä  olisi  sujuvan 

toiminnan  turvaamiseksi  suotavaa, 

että  teillä  olisi  valmiiksi  formatoituja 

diskettejä  mukananne.  Tämä  on  tär- 
keää, jotta  koneen/koneitten  käyttö- 

aikaa ei  tuhlaantuisi  ylimääräiseen  ja 

että  kaikilla  olisi  riittävästi  aikaa  saa- 

da yhdellä  kertaa  mahdollisimman 

paljon  haluamiansa  ohjelmia. 

Aktiivilauantait  pidetään  tavalli- 

seen tapaan  klubihuoneistossa  Paki- 
lassa Alkutie  37:ssä  kello 

14.00-17.00. 

RIVIASSEMBLER 
SKARPILLE 

'   l   8   0   MACHINE  L   A   N   0.1)  A   G   EHON  I   ' T   13.  R 

....  L^1?Ti™?[o^E80|f^eiF^ll!lT
48I  ML^mbler  b“  A'Heln° 

8   PÄ8  IND(  I)  sREAD  0F'$(  I,  J)  s   NEXT:  NEXT 

jl  FOR  1   =   1   TO  37:  READ  B*It"a,(  B:  FOR ’   J=®TT0  IND<T):IF  0P$(T,J)="" 80  TAU$(  A+  J*B)  ==A*+0P$(  T,  J)  +B* 
90  NEXT:  NEXT. 

lii  A$="LD9  "+0P$( 1, I)+”, ":A=64+I*8:K=32®+I*8:L=K+128:M=K+64 120  P0R  J=0  TO  7 
IF  106  OR  JO 6   THEN  TAU$<  A+J)=A$+0P$(  1,  J) 
iau*(k+j)="bii  •   u 

"+0P$<7!,I)+","+0P$(i,  J) 

10 
20 30 

THEN  90 

130 
140      

150  TAU$( L+J) ="SET 
160  TAU$(  M+ J)  ="RI:S 

180  FORTi=0XTO  30: READ  T( I) sNEXTsBEERs ’   9   sek.  (MZ-B00) 
190  GET  A*:IF  A$:=" "THEN  190  m   ̂    A “       P=ls0G=PA  ELSE  P=0 200 
210 220 

230 
240 

IF  A$="P" THEN  .     
IF  A$="D"THEN  GOTO  270 
IF  A$="Q"THEN  END 

IF  A$="M"THEN    

IF   
 

250 
..  A$=" A"THEN  770  ELSE  290 

250  PRINT! PRINT "BASIC  MONI TOR" aPRINTsBYE 260  BEEPsGOTO  190 
270  PR I NT : PR I NT : PR I NT "Di sAssemb 1 er "s PR I NT 
280  INPUT" START?  " 5 0G*s 0G«VAL< "$"+0G$) 
290  CLS: L=0! PA=DG 
300  PRINT" ADDR  C0DE  MNM  GPERANDS  JIS  ASC"  s 
310  IF  P   THEN  PRINT/P" ADDR  C   0   I)  E   MNM  OPERANDS 
320  CE=0 s   IXY=0s  KASK$:s"  "   •   H$=" "   s   JIS$="  "   s         

PRINT JIS ASC": PRINT/P 

OSOIT*«RIGHT*(,,000,,+HEX*<ae)J4)  ,     
340  G   G   SIJB  450 s   IF  IXYO0  AND  CEO*  THEN  D=BY: GOSUB  450 ““  IF  CE  THEN  410 

IF  IXY  THEN  390 

IF  BY=221  THEN  IXY«l:GgrD  340 
IF  BY=253  THEN  IXY=2:G0T0  340 
IF  BY«203  THEN  CE*HG0T0  340 TC  nV=9T7  TUFM  rFss9sRfrm 

350 
360 

370 
380 
390  ...      
400  IF  BY=237  THEN  CE=2:G0T0  340 

li  rei5 1-/P5  Mk  MM  li tab<  35) ;   TXT* 440  L=L+1 s IF  L<22+P*30  THEN  320  ELSE  190 

450  BY-PEEK ( DG) ! DG-OG+l i *   Ota  tavu 

Ml  ELSE  J I S$=  J I B$+CHR$ ( BY ) 
---  A=BY  AND  127: IFA<320R  A>126  THEN  TXT$=TXT$+" . " : RETURN 

IF  A>95  THEN  A=T(A-96) 

KASK$=TAU$?BY?CE*256l:JIF  KASK$=" "   THEN  C$=" ???": RETURN : '   Z8D  kaskuiksi IF  IXY  THEN  550 
f».-r  =008011.74»:  IF.I.«.IHEN.55?: ■   läSSlelHT„  rash:,,  LEMI  mSK.I -I)  MSOTO 

i) 

480 

490 500 
510 
520 
530 

570  i?ÄSR*«LEPT*(KASK$. I-l>+HX$+HY*+RIGHT*(KASK*pLEN(KABK*>-I> :G0T0  610 
580  A*~"*":GDSUB  740s  IF  1=0  THEN  610  A   rter/  a   „   .   ,   , 

IF  IXY-0  THEN  RETURN 

IF  I X Y:=  i   THEN  ’   I$="  IX"  ELSE  I*="IY" 
I=LEN( KASK*) -1 
IF  MID*(KASK*iI.2)="HL"  THEN  660 

610 
620 
630 
640 
650 

660 
670 
680 
690 
700 710 

73®  IX Y= ti) :   G Ö T Cl  530  r 

7^|  IFLMID$AKaIkI.  I J   1 )   =A'IRTHEN  RETURN 
760  i=I-i:IF.I>0  THENb750  ELSE, RETURN 

IF  IX YO® 
1=1+2 

AND  CEO®  THEN  BY=D  ELSE  GOSUB  45® 

GOTO  68® '   THEN  RETURN 

IF  BYC128  THEN  HX$="+"+HEX$( BY) ELSE  HXf="-''+HEX*<256- 
<ASK$=LEFT$( KASK$j 1-1 ) +HX$+R1GHT$( KABK*i LENIKASK4) -1+ 

BY) ■ ? Etumerk. tavu 1) 

!PA=0Gs PRINT 

I F 1 0G< Po^OR^6g> *   THEN  MUSIC" 01G1R1G1R1G1R1#D6" 
800 
810 
82®  N=® 
83®  GET  B$:  IF  B$0" "THEN  870 

84®  N=N+ 1 : 1 F   N< 23"  THEN  83®  ELSE  N=®: PRINT"  G" ; :GDTG  85® 

86®  N=N+?^IF^N<23THENE8507ELSE  N=®: PRINT"BS" ? 'GOTO  83® 

20 

Helsinkiläinen  Antti 

Heino  on  silmä  tarkka- na seurannut  Printin 

viimevuotista  Z80-ko- 
nekielikurssia,  huo- 

mannut siellä  virheitä 

ja  intoutunut  sovitta- maan kurssin  yhtey- 

dessä julkaistun  rivias- semblerin  Sharpille. 

■   Printti  14/86:sta  luin  nerok- 

kaasta disassemblerista  Z80-pro- sessorille.  Sen  datoissa  tuntui 

olevan  virhe,  RRD-käskyn  nu- mero oli  virheellinen  (579,  po. 

615).  Toiseksi  indeksirekisterei- 
den  yhteydestä  näytti  puuttuvan 
rekisterisymboleja  ympäröivien 

sulkujen  testaus. 
Printissä  15/86  ollut  levypoh- 

jainen  kaksivaiheassembler  oli 
melkoinen  basic-möhkäle.  Jos 
tekee  suuria  ohjelmia,  on  hyviä 

assembler-kääntäjiä  saatavana 

halvalla.  Niinpä  jatkoin  yllämai- 

nittua disassembleria  samassa  tii- 

viissä hengessä  suppealla  rivias- 
semblerilla. 

Se  riittää  tavallisimpiin  kone- 
kielikokeiluihin,  eli  muutaman 

käskyn  tekoon  basicin  alle. 
Asennustulokset  voidaan  tutkia 

välittömästi  disassemblerilla. 
Kaikki  osoitteet  on  annettava 

absoluuttisina,  mikä  on  tietysti 

joskus  vaikeaa,  mutta  yrityksen 

ja  erehdyksen  menetelmä  toimii 
tässä  hyvin.  Toinen  passi  on  siis 

käsityötä. Oheiseen  konekielimonitoriin 

olen  ottanut  disassemblerin  Prin- tistä sellaisenaan  (muuntaen 

Sharpille).  Kommentteja  olen 

vähentänyt,  koska  ne  vievät  oh- 

jelmaa käytettäessä  tarpeetto- masti tilaa. 

Riviassembler  ei  siis  tarjoa 

kaikkia  normaalisti  saatavia 

kääntäjän  palveluksia,  vaan  on 
lähinnä  tehokas  korvike  esim.  re- 
ferenssikortin  selailulle  tai  vas- 

taavalle. Toteutus  on  mahdolli- 

simman typerä,  mutta  silti  riittä- vän tehokas.  Hankalinkin  puppu- 

rivi  tulkitaan  alle  viidessä  sekun- nissa. 
Lähdekoodissa  on  käytettävä 

disassemblerin  sisäisiä  operandi- 
konventioita  ja  korvattava  tavut %-merkillä,  sanat  #-merkillä  ja 

relatiiviosoitteet  taalalla.  Käyttä- 
jä kirjoittaa  siis  vaikka  JR  C,$  ja 

kaivettuaan  käskykoodin  esiin 
assembler  odottaa  näppäimiltä 

basic-vakiota.  Se  muunnetaan 

PC-relatiiviksi,  näytetään  heksa- 

na  ja  poketaan.  Indeksoinnit  on tehty  mukavammaksi,  esim.  LD 

(IX-7),  %   toimii.  Prosenttimer- kin arvoksi  voidaan  syöttää  myös 

miumauT merkki.  Pidempi  merk- 
kijono voidaan  asentaa  suoraan 

tuplasitaateissa.  Onnellista  kyllä, 

voidaan  assembloida  myös  vaik- 

kapa pelkkä  #-merkki,  jolloin 
generoituu  2   tavua  (mitä  on 
—   12345  heksana?).  Lisäksi  oh- 

jelmassa on  mm.  pikavisiitti  ba- 
sic-monitoriin. 

Toimituksen   

kommentti 
■   Tarkistuksista  huolimatta  nä- 

emmä ohjelmaani  todella  eksyi 

virheellinen  data.  RRD-käskyn 

jälkeen  olevan  koodin  579  (rivil- 
lä 600)  pitää  todellakin  olla  615. 

Hämmästyksekseni  huomasin, 

että  indeksirekistereiden  sulku- 
jen tarkistus  todella  puuttuu, 

vaikka  muistan  kyllä  kirjoittanee- 
ni ne.  Ilmeisesti  basicin  rivinu- merot ovat  tehneet  tepposensa  ja 

myöhemmin  lisäämäni  rivi  390 
(JP  (HL)-käskyn  tarkistus)  on 

mennyt  sulkuja  testaavan  rivin 

päälle. 

Joka  tapauksessa  ohjelmaan 

pitää  siis  lisätä  rivi 387  IF  INSTR(KASK$,T)=0 
THEN  RETURN 

Assembleria  tehdessäni  lähtö- 
kohtanani oli,  että  sillä  voisi 

kääntää  lehdessä  olleita  esimerk- 

kiohjelmia ilman  kummempia  vi- 
rityksiä ja  toiseksi  tehdä  helposti 

omia  pikku  ohjelmia.  Tämä  siksi, 
että  aloittelijalla  on  paljon  muita- 

kin mahdollisuuksia  saada  ohjel- 
mansa kaatumaan  kuin  väärä 

osoitteiden  koodaus. 

Kiitän  huomioistasi  sekä  ohjel- 

mastasi, joka  on  todella  kiitettä- 

vän lyhyt. 

Tuomo  Sajaniemi 

870 
880 
890 
900 
910 

920 930 
940 950 

960 970 
980 
990 1000 

1010 

1020 
1030 
1040 
1050 
1060 

1070 
1080 
1090 1   100 
1110 

1120 1130 

1 140 1150 

1 160 1170 

1 180 1190 

1200 1210 

1220 1230 
1240 1250 

1260 1270 1280 

1290 
1 300 

1310 

1320 1330 
1340 
1350 
1360 
1370 

1380 1390 
1400 

1410 1420 1430 

1440 1450 

1460 1470 

1480 
1490 
1500 
1510 1520 
1530 

1540 
1550 1560 1570 

1580 
1590 
1600 
1610 
1620 1630 

1640 
1650 

1660 
1670 
1680 

7 pr  b*«CMRIi(  13) THEN  PRINT"  "MÖ0T0  900 
IF  B$=CHR$ ( 1 6 ) THEN  PRINT  B$! s A$=LEFT$( A$, LEN< A$> -1 ) s   GOTO  820 
A$=a$+B$ :   PRINT  B$;  "K"  5 : GOTO  820 IF  A$=" " THEN  FRI NT n GOTO  800  ELSE  PRINT  TAB<20)5 
IF  A1>=" A" THEN  77 0 
IF  A$="D"THEN  270 
IF  A$=" Q" THEN  END IF  A$~"M"THEN  PRINTsGgiQ  250 

IF  AT>=" V" THEN  0G=PA:GGT0  290 
IF  I   FN<A$)<2  THEN  1190  . 
IF  LEFT$<A*,1)=CHR$(34)THEN  1250 
IF  LEN( A$) <4  THEN  1110 

[f-  [=1  t-Nt  *-l  l   Ml:: N   KHöiv^i-CLf  i   #   t   hl.  •   i?u  i   u   1060 

<ABK$*LEFT$rKABK$, 1-1 ) +u  HL" +RIGHT*( KASK$,  L.EN( KASK$) -1-1 ) 
I F   LEFll (   KABK$ i   2)  ="  JP"  DR  MID*(  KABK*,  1-1 , 1 )   O"  (   "   THEN  1.1®® j=i : A$=" > " :GG8UB  740 

A*VAL(MID$(KASK*,  J+2,I-J-2>)sl$=''  "sIF  A<0  THEN  A=A+256 
KASK$~LEFT$< KASK$<i  J*»  i )   +   RIGHT$< KASK$j. LEN< KASK$)  -1  +   1 ) 

FORKI=0$TD  699: IF  A*=TAU$( I ) THEN  J=I: GOSUB  1130  ELSE  NEXT  I 
GOTO  119® 

IF  Itll»  U%»GOSUB  132..J-J-512 

IF  }^p'-raj3?Btilu!
u?3S?!U'i"256 

I F   J I   $<  >   " "   THEN !>  X   =A  S   GDSUB  132®:  RETURN 

INP&T=^i|l"TA$?IFALEF'T®(  A$?l?<>"3"  ̂ HEN^X^VALl  aIoELSE  X=ASC(  MID$(  A$,  2, 1 ) ) 

WlteOTiFMi28T?HIS0i290 

«SKf, iSÄ!  f^uS^I^TäSIS3!»». PRINT-  • : GOTO  799 L=LEN(  A$?~l  s   Ä$=RIGHT$<  A$j  L)  s   IF  MiD$(  A$-iL!i  1 )   =CHR$(  34)  THEN  A$=LEFT$<  A»,  L-l  > X:=ASC(  A$)  "GOSUB  1320 

Ä»=R IGHT* < A* , LEN? A* >   ■ - 1 ) s X-ABC ( A$ ) =   GOSUB  1 320 s   GOTO  i 270 

input"  "ti"  V   k   Äl  <   ÄSf-OG-l1  =   GOSUB =   T3 10  S   PR  I   NT»  "   s   GOTO  790 

DAtS^1^" ii^"  ) " C' AF% 7?" B"  !   "   C"?"  D"  ,   "E"  ,   "H"  ?   "L"  ,   "   ( HL)  "   ,   " A" 
T 818  " HF"  «hl«  "BP"  1   "BC1'  h   " DE"          

DAT.. 
DATA DATA 
DATA DAT 
DATA 
END 
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PRINTTI 
TEKSTI  JA  OHJELMA:  EERO  SALLI 

VT52-PAATE- 
OHJELMA 
AMSTRADILLE 

VT52-pääteohjelma  on 
basic-kielinen 
Digital  Equipment 
Corporationin  (DEC) 

VT52-päätettä  emuloiva 
(matkiva) 

pääte-emulaattori. 

■Ohjelma  toimii  suoraan  kaikis- 
sa Amstradin  CPC-sarjan  tietoko- 

neissa, joissa  on  Amstradin  oma 
RS-liitin.  Ohjelma  mahdollistaa 
esim.VAXIn  käyttäjille  Zap-  ja 

Moria-pelien  pelaamiseen. 

Escape-   

sekvenssit 

Ohjelma  ymmärtää  kaikki 
VT52:n  näytönohjauskoodit.  Ne 
koostuvat  aina  arvosta  chr$(27) 

(escape),  sekä  sitä  seuraavista 

parametreistä,  jotka  määrittele- 
vät mitä  tulee  tehdä.  Parametrejä 

on  VT52:n  ollessa  kyseessä  aina 

yksi  lukuunottamatta  kursorin 
asetusta  jossa  niitä  on  kolme. 

Näytönohjauksen  escape-sek- venssit  ovat  seuraavat. 
Esc  3   (eli  chr$(27),  chr$(3)  ja 

esc  4   aiheuttavat  sen,  että  taustan 

ja  tekstin  värit  vaihtuvat  keske- nään. 

Esc  A   aiheuttaa  kursorin  siirty- 
misen rivin  verran  ylöspäin,  esc 

B   alas,  esc  C   oikealle  ja  esc  D 

vasemmalle.  Esc  H   siirtää  kurso- 
rin vasempaan  yläkulmaan.  Esc  I 

on  muuten  sama  kuin  esc  A,  mut- 
ta se  aiheuttaa  rivin  vierityksen 

alaspäin  ylimmällä  rivillä. 
Esc  J   tyhjentää  ruudun,  esc  K 

pyyhkii  rivin  tyhjäksi  kursorista 
eteenpäin.  Esc  Y   siirtää  kursorin 
haluttuun  paikkaan.  Y:n  jälkeen 
tulee  vielä  2   parametriä,  jotka 

määrittelevät  rivin  ja  sarakkeen. 
On  huomattava,  että  VT52:ssa 

vasemman  yläkulman  koordinaa- 
tit ovat  31,31.  Näytönohjauskoo- 

dien  lisäksi  ohjelma  tunnistaa 

päätetyypin  tiedustelun  joka  on 
esc  Z.  VT52-pääte  vastaa  siihen 
lähettämällä  linjalle  esc/Z. 

VT52:seen  kuuluvat  teoriassa 

lisäksi  kirjoitin  ja  numeronäppäi- 

mistöohjaukset,  mutta  koska  niil- 

10  * VT52  PÄÄTEOHJELMA  AMSTRADILLE-  -   Eero  Salli,'  Espoo  - 1987 

20  DEFINT  a-z:k=iFADC:a=iFADC:n=tFADD:f=iBD19:M0DE  2:CALL 
IBB81 

30  6SETS10, 300, 300, 0,8, 0,0: SYMBOL  AFTER  91 
40  SYMBOL  91,102,24,60,102,126,102,1Ö2,0:SYHBÖL  92,198,56, 

108.198.198.108.56.0 
50  SYMBOL  93,56,24,60,102, 126,102, 102, 0:SYHBOL  123,102,0,1 

20.12.124.204.118.0 
60  SYMBOL  124, 102, 0, 60, 102, 102, 102, 60, 0:SYHBOL  125,56,40,1 

20,12,124,204,118,0 
70  KEY  DEF  28,1,123,91,27:KRY  DBF  29, 1,124, 92 :KEY  DEF  26,1 

,125,93 
80  KEY  DEF  22,1,(4:111  DEF  17, 1, 58, 42 :KBY  DBF  19,1,59,43:K 

EY  DEF  66,1,27,27 

90  DIM  «a(255):FOR  t=32  TO  127 :■«( t |=CHR«(t  1   :«BXT 

100  FOR  t=ö  TO  31:as(t)="?*:HBXT:F0R  t=128  TO  255:m(t)=*? *:NEXT 

110  FOR  t=7  TO  13:m(t)=CHR*(t):NEXT:«H(127)=*" 
120  DIM  e«(255):FOR  t=0  TO  255:eH(t)=":NEIT:e»(51)=CHRn(2 

4)  :en( 52)=CHRn( 24 ) 
130  eB(65)=CRRa|10):eH(67)=CHRB(9):ea|68)=CHRB(8):ea(72)=C 

IRb ( 30 ) 

140  eB(73)=CHRB(ll):eB(74)=CHRB(20):ea(75)=CHRB(18) 

150  PRINT*VT52-eaalaatori"TAB(54)"CTRL-BSC  ohjelman  keskey 

tys" 
160  VH  ILE  (IHP(n)  AMD  1   )=0:aa=INKEYB;lF  aB<>"  THEN  OUT  ■, 

ASC(afl) 

170  IBND:x=IHP(k):IF  x<>27  THEN  PRINT  bb(x);:G0T0  160 
180  'ESC-sekvenssi 
190  VH ILE  (IHP(n)  AMD  1 )=0 : VBND: x=INP (k ) 
200  IF  x=89  THEN  250 
210  IF  x=9ö  THEN  290 
220  IF  x=65  THEN  310 

230  PRINT  eB(x);:G0T0  160 
240  'kursorin  siirto 

250  FOR  t=l  TO  2:VHILE  (INPIn)  AND  l)=0:VEHD:k(t)=INP(k):N 
EXT 

260  IF  k(2)>31  AND  k(l)>31  THEN  LOCATE  k(2)-31,k(l)-31 
270  GOTO  160 

280  'vastaus  päätetyypin  tiedusteluun 
290  OUT  a,27:CALL  f : CALL  f:0UT  a,92:CALL  f :CALL  f:0UT  a, 90 

:G0T0  160 

300  'kursori  ylös 
310  IF  VPOS|IO)>1  THEN  PRINT  es(x); 
320  GOTO  160 

HUOM!  b   =   dollarin  merkki 

lä  ei  ole  normaaliin  päätetyös- 

kentelyyn merkitystä,  ei  niitä  ole 
toteutettu. 

Rakenne  ja   

toiminta 

Ohjelma  on  sataprosenttisesti  ba- 
sic-kielinen. Useimmissa  kotitie- 

tokoneissa on  jo  tavallisen  pääte- 
ohjelman tekeminen  basicilla 

vaikeaa  tai  mahdotonta  emulaat- 
toriohjelmasta  puhumattakaan. 

Amstradin  nopea  basic  tarjoaa  tä- 
hän mahdollisuuden. 

Basic-kielisen  ohjelman  etuina 

ovat  sen  helppo  kopioiminen  leh- 
destä omaan  koneeseen,  ohjel- 

man helppo  ymmärrettävyys  ja 

lisäksi  omat  lisäykset  tulevat 
huomattavasti  helpommiksi. 

Haittapuolena  on  se,  ettei  oh- 

jelman nopeus  riitä  muihin  mo- 
deemityyppeihin,  kuin  V.21:een. 

Rivillä  20  määritellään  kaikki 

muuttujat  kokonaisluvuiksi,  jon- 
ka tarkoituksena  on  nopeuttaa 

ohjelmaa  sekä  määritellään  eräät 

muutujat,  jotka  on  selitetty  myö- 
hemmin tässä  tekstissä.  Lisäksi 

asetetaan  80  merkkiä  riville  ja 

kutsutaan  kursori  esille. 

Rivillä  30  määritellään  liiken- 

nöintiparametreiksi  300  bittiä  se- 
kunnissa, 8   databittiä,  ei  pariteet- 

tia ja  yksi  stop-bitti  sekä  varataan tilaa  skandinaavisille  kirjaimille. 
Riveillä  40-60  määritellään 

skandit  ja  riveillä  70-80  pistetään 

ne  oikeille  paikoilleen  ja  muute- 
taan ESC-näppäimen  toimintaa. 

Riveillä  90-120  määritellään  tau- 

lukko m$,  johon  kopioidaan  vas- 
taavat ASCII-koodit. 

Taulukon  etuna  on  se,  että  yli- 

määräiset linjavirheistä  aiheutu- 
vat merkit  saadaan  karsittua. 

Riveillä  120-140  määritellään 

taulukko  e$  VT52:n  escape-sek- 
vensseille. 

Rivillä  150  tulostetaan  alku- 
teksti. 

Riveillä  160-170  on  itse  pää- 

ohjelma, jossa  vietetään  suurin 

osa  ajasta:  tulostetaan  normaali- 
merkit  näytölle  ja  lähetetään  näp- 

päimistöltä annetut  merkit  mo- deemille. 

Mikäli  modeemilta  on  tullut 

escape-koodi  siirrytään  escape- 
sekvenssin  käsittelyyn  riveille 
180-230.  Siellä  vastaanotetaan 

modeemilta  ensimmäinen  para- 

metri ja  tulostetaan  sitä  vastaava 

koodi  escape-sekvenssitaulukos- 
ta.  Tämän  jälkeen  palataan  taas 
riville  160. 

Kaikkia  toimintoja  ei  kuiten- 
kaan voi  hoitaa  pelkällä  kontrolli- 

koodin  tulostuksella  ja  näitä  vai- 
keampia tapauksia  varten  on 

määritelty  riveille  240-270  kur- sorin siirto  haluttuun  kohtaan 

näytöllä,  riveille  280-290  vastaa- 
minen päätetyypin  tiedusteluun 

ja  riveille  310-320  kursorin  siirto 

ylöspäin  niin,  ettei  ruudun  vieri- 
tystä tapahdu  ylimmällä  rivillä. 

JATKUU  SIVULLE  27 
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Kevään  viimeisissä  numeroissa  Kikkakirstuun  on  koottu 

Amstrad  CPC  -sarjan  koneille  tarkoitettuja  vinkkejä.  Tällä 
kerralla  paneudumme  näytön, manipulointiin. 

Ja  muistathan,  että  kaipaamme  myös  lukijoiden  vinkkejä, 

koneelle  kuin  koneelle  -   50  markkaa  vinkki. 

"JUOVIKAS”  NÄYTTÖ 

Näyttöön  voidaan  tuottaa  juovamalli  käyttämällä  väärin  kutsua 

CALL  IBC4D Esimerkkiohjelma: 

100  M0DE  1 

110  INPUT  "Mode",*» 
120  H0DE  n 
130  FOR  i=l  TO  25 140  CALL  iBC4D,0 

150  NEXT  i 
Oikeassa  käytössä  CALL  &   BC4D  vierittää  näyttöä  8   riviä  kerrallaan 

ylös  tai  alas.  Rekisteri  B   nolla-arvolla  vierittää  alas  ja  muilla 
arvoilla  ylös.  K 

NAYTTOKIKKA 1 
Amstradin  näyttömoodia  voidaan  vaihtaa  joko  basicin  MODE-käskyl- 
lä  tai  turvautumalla  systeemirutiinin  CALL  &   BCOB,  jolloin  toivottu 

moodi  on  sisällytettävä  myös  akkuun.  Moodikomentojen  vastaavuu- 
det ovat  seuraavat. 

Näyttömoodin  vaihto  konekielitasolla  käy  systeemirutiinilla 

CALL  SBCOE  H0DB  0 

CALL  IBC0E,0  K0DE  1 
CALL  &BC0E, 0, 0   M0DE  2 

NAYTTOKIKKA  2 
Jos  järjellinen  editointi  näytöllä  ei  ikkunamäärityksien  jälkeen  ole 
mahdollista,  on  turvauduttava  komentoon M0DE  X 

missä  X   on  luku  välillä  0-2. 

CALL  iBDIC 

ja  akussa  tarvitaan  haluttu  moodi. 
Hommaa  voidaan  hyödyntää  myös  basicista  eli  kokeilepa  seuraavaa 
esimerkkiohjelmaa. 

100  CLS: INPUT  "Mode*;a:  H0DE  a 
110  PRINT  "Printti  iskee"" :PRINT 

120  PRINT  "Paina  jotakin" 
130  CALL  ÄBB06 
140  CALL  iBDlC:CALL  5BB06 

150  CALL  iBDIC, 1:CALL  SBBO 6 
160  CALL  iBDlC,2,l:CALL  RBBÖ6 
170  CALL  iBDIC, 1:CALL  iBB06 
180  H0DE  1 

IKKUNAN  PYYHKIMINEN  2 
Käsittelyn  alaisena  oleva  ikkuna  on  pyyhittävissä  kutsulla CALL  iBB6C 

NÄYTTÖ  SALAMOI 

asettaa  kaikki  INKit  yhdenvärisiksi.  Se  vaatii,  että  DE-osoitteeseen 
sisällytetään  jokin  INK-vektori.  Kutsua  voidaan  hyödyntää  myös 
basicista  niin,  että  näyttö  saadaan  hetkeksi  salamoimaan.  Lisäksi 
voidaan  käyttää  myös  kutsua. 
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TAULUKKO:  MC6809:n  käskykoodien 

heksa- 

•arvoja. 

PlillPlTfllll 
Koodi Assembleri  Osoitusraoodi Koodi  Assembleri  Osoitusmoodi 

00 01 NEG suora 10 
11 

TOINEN 
KOLMAS 

SIVU 
SIVU 

DRAGON 
02 _ 

12 
N0P implisiitti 

03 
04 

G0M LSR 

ti 

ti 

13 

U 

SYNC 
implisiitti 

05 

15 

- 

06 R0R tt 

16 

LBRA 
suhteellinen 

07 

ASR 

tt 

17 
LBSR 

suhteellinen 

08 

ASL  = 
LSL  " 

18 

- 

09 

R0L tt 

19 

DAA 

implisiitti 0A DEC 

tt 

IA 0RGC välitön 

0B - 

IB 

- 

OC 
INC 

ti 

1C 

ANDCC välitön 
0D TST 

tt 

ID SEX implisiitti 0E 
JMP 

ti 

IE 

EXG 
välitön 

OF CLR suora 
1 F 

TFR välitön 
20 

BRA 
suhteellinen 

30 

LEAX indeksoitu 

6809-konekieli  8 

21 

BRN 

tt 

31 

LEAY 
ti 

22 

23 

BHI BLS 
tt 

ti 

32 

33 

LEAS 

LEAU 

ti 

indeksoitu 

24 

BHS  = BCC  « 

34 

PSHS välitön 

25 

BL0  = 
BCS  « 

35 
PULS 

tt 

JR  JB 26 
BNE 

tt 

36 

PSHU 
tt 

IIIbb  MAJ 
27 

BEQ tt 

37 

.   PULU 
välitön 

28 BVC tt 

38 

- 

29 

BVS 

ti 

39 
RTS 

implisiitti 
2A 

BPL ti 

3A 

ABX 
n 

mm  A   ClfV... 2B BMI 

tt 

3B 

RTI 
tt 

MtBl  Ami  kJP  98 
2C 

BGE 
tt 

30 

CWAI 
tt 

2D 
BLT 

tt 

3D 

MUL 
implisiitti 2E 

BGT 
tt 

3E 

(DIAGN ) testausmoodi 

i#  a   AITA 
2F 

BLE suhteellinen 

3F 

SWI implisiitti 

lUUilA 

40 

NEGA 

implisiitti 

50 

NEGB 
implisiitti 

41 

- 

51 

- 

Tässä  jaksossa  annamme 

42 

43 

C0MA 

tt 
 • 

52 

53 C0MB 
tr 

MC6809:n  käskytaulukot. 

44 

45 

46 

LSRA n 

54 

55 

56 

LSRB 

ti 

Assembleriohjelmointia R0RA n R0RB tt 

varten  kannattaa 

47 

48 

ASRA 

ASLA  « 

tt 

=   LSLA  " 

57 

58 

ASRB 

ASLB  = 

tt 

LSLB  « 

säästää  nämä  taulukot. 
49 

R0LA 

tt 

59 

R0LB 
tt 

Annamme  kahdenlaisia 

4A 

4B 

DECA tt 

5A 
5B 

DECB tt 

taulukoita: 

40 

INCA 

tt 

50 

INCB ti 

toinen  antaa  käskyt 

4D 
4E 

TSTA 
tt 

5D 

5E 

TSTB 
tt 

opkoodijärjestyksessä, 

4F 

CLRA 
implisiitti 

5F 

CLRB implisiitti 

selityksineen. 

NYT 
COMMODORE 
KOTI-PC 
PAKETTIHINTAAN 

8.995.- 

h'.' i 
AMIGA  1000 tarj.  9990- 
128  D,  64-C;  C-16 

Vanhat  ohjelmat-pelit 
-ale -20  % 

BROTHER-Commodore- 

Star-kirjoittimet  edullisesti 
ATARI  ST.XL/XE 

OHJELMAT -ale 
-10-20  % 

ATMOS-CANON  MSX- 

SHARP821  +   Spectrum- 
Amstrad-pelit 
-poistohinnoin 

Myös  postitse 
Alan  uutuudet  meiltä! 

Tietokoneet,  ohjelmat, 
oheislaitteet,  pelit 

HELSINGIN 
KOTI-ELEKTRONIIKKA  OY 

Helsinginkatu  1   "Vaasan  halli” 
00500  Helsinki,  puh.  90-701  5766. 
Ark.  10.00-18.00,  lauant.  suljettu. 
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CO 
SUBB 

välitön 

DO 

SUBB suora 
Cl CMPB 

tt 

Dl 

CMPB ti 

02 SBGB 

tt 

D2 
SBCB ti 

03 

ADDD 

tt 

D3 

ADDD ti 

04 

ANDB 
ti 

D4 

ANDB 

tt 

05 

BITB tt 

D5 

BITB 

tt 

06 
LDB 

tt 

D6 
LDB 

tt 07 
- 

D7 

STB tt 

08 E0RB ti 

D8 

EORB 
tt 

09 

ADCB tt 

D9 

ADCB tt 

CA 
0RB 

tt 

DA 
ORB 

tt 

CB ADDB 

tt 

DB ADDB 

tt 

CC LDD 
tt DC 

LDD 
ti 

CD - DD STD tt 

CE LDU 
välitön 

DE 

LDU 
tt 

CF - DF STU suora 

E0 SUBB indeksoitu FO SUBB täydellinen 
El CMPB 

ti 

F1 

CMPB 

ti 

E2 
SBCB 

ti 

F2 

SBCB tt 

E3 

ADDD 

tt 

F3 

ADDD tt 

E4 

ANDB 
tt 

F4 

ANDB 

tt 

E5 

BITB 

ti 

F5 

BITB 

tt 

E6 LDB 

ti 

F6 
LDB 

ti 

E7 

STB 
ti 

F7 

STB tt 
E8 E0RB 

tt F8 

EORB tt 

E9 

ADCB 

tt 

F9 

ADCB 

tt 

EA 
0RB tt 

FA 

ORB 

tt 

EB ADDB 

tt 

FB 
ADDB 

tt EC 
LDD tt FC LDD n 

ED 
STD 

tt 

FD 

STD 
tt 

EE LDU tt 

FE 

LDU 
tt 

EF 
STU 

indeksoitu 
FF 

STU 
täydellinen 
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60 

NEG 
indeksoitu 

70 

NEG 

täydellinen 

61 

_ 

71 

- 

62 _ 

72 

- 

63 

COM 

tt 

73 

COM 

tt 

64 

LSR 

tt 

74 

LSR 

tt 

65 

_ 

75 

- 

66 
ROR 

ti 

76 

ROR 

tt 

67 

ASR 

tt 77 ASR 

tt 

68 

ASL  = 

LSL  " 
78 

ASL  =LSL 

tt 

69 

ROL 

tt 

79 

ROL tt 
6A 

DEC 

ti  | 

7A 

DEC 
tt 

6B 

_ 

7B 

- 
6C 

INC 

ti  j 

7C 

INC 

ti 

6D 

TST 

m 

7D 

TST 

n 

6E 

JMP 

tt 

7E 

JMP 

tt 

6F 
CLR 

indeksoitu  j 

7F 

CLR 

täydellinen 

80 

SUBA välitön 

90 

SUBA 
suora 

81 

CMPA 
tt 

91 

CMPA ti 

82 

SBCA 

n   j 

92 

SBCA ti 

83 

SUBD 

ti 

93 

SUBD 

ti 

84 

ANDA 

n 

94 

ANDA 
ti 

85 

BITA 

ti 

95 

BITA ti 

86 
LDA 

tt 

96 

LDA tt 

87 

_ 

97 

STA tt 

88 EORA ti 

98 

EORA ti 

89 

ADCA 

ti 99 
ADCA 

tt 
8A 

ORA ti 

9A 

ORA 

tt 

8B 

ADDA 

ti 

9B 

ADDA tt 

8C 
CMPX 

välitön 

9C 

CMPX 

tt 
8D 

BSR suhteellinen 

9D 

JSR 

tt 

8E 
LDX 

välitön 

9E 

LDX tt 

8F - 

9F 

STX 

suora 

AO 

SUBA indeksoitu 

BO 

SUBA 
täydellinen 

AI 

CMPA 
tt 

B1 

CMPA ti 

A2 
SBCA 

tt 

B2 

SBCA 

tt 

A3 

SUBD 

ti 

B3 

SUBD 
ti 

A4 

ANDA 

ti 

B4 

ANDA 
tt 

A5 

BITA 

ti 

B5 

BITA tt 

A6 LDA tt 

B6 

LDA tt 

A7 

STA 

ti 
B7 

STA tt 

A8 

EORA 
ti 

•B8 

EORA tt 

A9 

ADCA tt 

B9 

ADCA tt 

AA ORA BA ORA tt 

AB ADDA tt BB ADDA tt 

AC CMPX 
ti 

BC 

CMPX 

ti 

AD 

JSR ti BD JSR ti 

AE 

LDX tt 

BE 

LDX tt 

AF 
STX 

indeksoitu 
BF 

STX 
täydellinen 

Koodi 
Assembleri  Osoitusmoodi Koodi Assembleri 

Osoitusmoodi 

TOINEN  SIVU: 
103F 

SWI2 implisiitti 

1083 

CMPD 

välitön 1021 

LBRN suhteellinen 
1   08C 

CMPY 

ti 

1022 LBHI 

tt 

1   08E 

LDY 

välitön 

1023 

LBLS 
ti 

1093 

CMPD 
suora 

1024 

LBHS  = 

LBCC  « 

1090 

CMPY 

tt 

1025 

LBCS  = 

LBLO  " 

109E 

LDY 

tt 

1026 
LBNE 

tt 109F 

STY 
suora 

1027 

LBEQ 

n 

10A3 

CMPD 
indeksoitu 

1028 LBVC 
tt 

1   OAC CMPY 
m 

1029 

LBVS n 

1   OAE 
LDY 

n 

1   02A LBPL 

tt 

1   OAF 
STY 

indeksoitu 

1   02B LBMI 

tt 

10B3 

CMPD 

täydellinen 
1   02C LBGE 

tt 1   OBC 

CMPY 

tt 

1   02D LBLT 

tt 

1   OBE LDY 

tt 

1   02E 

LBGT 

ti 

1   OBF STY 

tt 

1   02F 

LBLE 

suhteellinen 
1   OCE LDS 

välitön 

1   ODE 

LDS 

suora 
KOLMAS  SIVU: 

Il  1 0DF STS 
suora 

Il  1 0EE 
LDS 

indeksoitu 113F 

SWI3 

implisiitti 

Il  1 0EF STS indeksoitu 

1183 

CMPU välitön 

Il  1 0FE LDS 

täydellinen 
118C 

CMPS 

välitön 
Il  1 0PF 

STS täydellinen 

1193 

CMPU 
suora 1190 

CMPS 
suora 

11A3 

CMPU 
indeksoitu 11  AC 

CMPS indeksoitu 

11B3 

CMPU täydellinen 11 BC 
CMPS 

täydellinen 

VOIHAN BABYLON! 
JATKOA  SIVULTA  17 

(nykyisin  Khiva  Aral-järven  ete- lärannalla). Se  tulkittiin  kuiten- kin Muhammedin  sukunimeksi, 

ja  niinpä  yksi  latinankielinen  ver- sio hänen  kirjastaan  sai  nimen 

Liber  Algoritmi  -   algoritmien kirja. 

Sanan  algoritmi  merkitystä  ei 

taas  ymmärretty,  joten  kirjan  kat- 
sottiin selvittävän  uutta  tapaa  las- 

kea. Ja  tänä  päivänä  me  käytäm- 
me sanaa  puhuessamme  tietyistä 

menettelytavoista  tietoa  käsitel- 
lessämme. 

Kirjan  sisällöstä  sinänsä  kehit- 

tyi yhtä  mahtava  opillismetodi- nen  riita  kuin  kinasta  ”onko  pas- 

cal parempi  kuin  basic”.  Rooma- 
laisiin numeroihin  tottuneet  joh- 

dateltiin uuteen  pakanalliseen 

laskutapaan,  jossa  nolla,  ”ei  mi- 
tään” -merkki  oli  itse  pirun  kek- 

sintö. 

Kolme  vuosisataa  totuttelu  ja 

taistelu  kesti.  Taistelun  osapuoli- 

na olivat  Muhammedin  matema- 
tiikan kannattajat  eli  algoritmikot 

ja  abacistit,  helmitauluvirtuoosit. 
Jos  on  laskettava  yhteen  luvut 

456  ja  123,  algoritmikko  laskee 
päässään  6+3=9,  5+2=7  ja 

4+1=5  ja  saa  tulokseksi  579. 
Abacisti  puolestaan  helskyttää 
helmitaulustaan  4,  5   ja  6   helmeä 

yhteen  sarakkeeseen,  sen  alle  1, 

2   ja  3   -   ja  lukee  tuloksen  sen kummemmitta  päässälaskuitta. 

Sillä  abacus-taulussa  viimei- 
sessä sarakkeessa  on  9   kiveä,  sen 

vieressä  7,  jonka  vieressä  puo- 
lestaan 5.  Kun  eteen  tulee  lasku, 

jossa  on  ”pantava  muistiin”,  se 
tapahtuu  taulussa  automaattisesti 

siirtämällä  yhteen  tauluun  1   hel- 
mi ja  ottamalla  toisesta  9   pois. 

Abacus-taulun  käyttö  on  sala- 

mannopeaa osaavan  käsissä.  Ken 
ei  usko,  matkustakoon  Kiinaan 
katsomaan.  Siellä  helmitaulun 

helinä  on  yhtä  oleellinen  ääni 

kuin  polkupyörän  kellon  kilinä. 

Numerot  pääasia 

Tarkkaan  ottaen  algoritmikot  oli- 

vat ymmärtäneet  väärin  sekä  op- 
pi-isänsä nimen  että  abacistien 

kanssa  käymänsä  taistelun  asiasi- sällön. Kysymyshän  ei  loppujen 

lopuksi  ollut  tavasta  laskea  vaan 
tavasta  merkitä  numerot. 

Roomalaiset  vastaan  intialais- 
arabialaiset. 

Laskemista  ja  tietokoneiden 

binäärilukuja  ajatellen  roomalai- 
nen merkintätapa  on  mahdoton. 

Intialais-arabialaiset  soveltuvat 

erinomaisesti,  mutta  algoritmik- 
ko-abacisti-rintamalinjasta  lähin- 

nä "konetta”  olivat  abacistit. 
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MSX-konekieligraf  iikkaa, 
osa  8 

kqukijy. 
KÄYTTÖÖN 

DATA: 

LIIKUTA: 

RET 

PUSH  HL 

PUSH  BC 

PUSH  AF 

LD  HL, DATA 

INC  (HL) 

LD  A, (HL) 
CP  5 

CALL  Z, LIIKUTA 

POP  AF 

POP  BC 

POP  HL. 

RET 

DB  0 

LD  (HL), O 

Konekielisistä  ohjel- 
mista saa  usein  sellai- 

sen vaikutelman,  että 

monia  asioita  tapahtuu 

samanaikaisesti.  Täl- 
laisen vaikutelman  ai- 

kaansaamiseen on 

usein  käytetty  keskey- 

tysrutiinia, joka  on  tä- 
mänkertainen aiheem- 

me. 

■   RAM-muistialueen  yläpäässä 

on  alue,  jossa  on  ns.  ”hookeja”, eli  koukkuja.  Ne  ovat  muutamien 

muistitavujen  pituisia  pätkiä,  jot- 
ka ovat  usein  täynnä  lukua  C9H, 

eli  201,  se  on  konekielen  RET- 
käskyn  numerokoodi. 

ROM-muistissa,  eli  basic-tul- 
kissa  on  ohjelmaosuuksia,  jotka 

joka  kerta  kun  niitä  käytetään 

käyvät  tekemässä  kierroksen 
omalla  nimikkokoukullaan.  Jos 

koukkuun  ei  ole  koskettu  -   eli 

jos  koukussa  odottaa  RET-käsky 
-   kone  palaa  takaisin  ROMiin  jat- 

kamaan mitä  oli  tekemässä. 

Koukkuilua   

koukuilla 

Mutta  jos  ohjelmoitsija  onkin 

ovelasti  sijoittanut  koukkuun  esi- 
merkiksi käskyn  JP  D000H, 

ROM-rutiini  ei  pääsekään  suo- 
raan jatkumaan,  vaan  koneen  on 

käytävä  pyörähtämässä  osoittees- 
sa D000H  ja  sen  on  suoritettava 

ohjelmoitsijan  haluama  rutiini. 

Vasta  sen  jälkeen  ROMin  kes- 
kenjäänyt työ  voi  jatkua. 

Koukkujen  hyvä  puoli  on  siis 
se,  että  näennäisesti  täysin 

ROM-muistin  puolella  olevaan 
rutiiniin  voi  tehdä  omia  lisäyksiä. 

Tässä  jutussa  keskitymme  erää- 
seen erikoislaatuiseen  kouk- 

kuun, jota  kutsumme  keskeytys- 
rutiiniksi. 

" Virkistävä"   

keskeytysimpulssi 
Joka  viideskymmenesosa  sekunti 

videoprosessorista  tulee  keskey- 

tysimpulssi, joka  saa  aikaan  ku- 

varuudun virkistyskierroksen.  Se 

tarkoittaa,  että  VRAM-muistissa 
olevat  tiedot  lähetetään  kirjai- 

mellisesti monitorisi  kuvaruudul- 
le. 

Toisin  sanoen:  kun  VRAM:n 

tietoja  muutetaan  esimerkiksi 

piirtämällä  viiva  basicin  LINE- 
käskyllä,  tulos  näkyy  viimeistään 

0,02  sekunnin  kuluttua  kuvaruu- 
dulla. Oleellista  tässä  on  kuiten- 

kin se,  että  keskeytysimpulssi  ai- 
heuttaa myös  keskeytyksen  oh- 

jelman kulussa.  Oli  kone  teke- 
mässä mitä  tahansa,  oli  se  sitten 

ROMissa  tai  RAMissa,  se  kes- 

keytyksen tultua  siirtyy  auto- 
maattisesti osoitteeseen  FD9FH. 

Jos  ohjelmoija  ei  ole  FD9FH- 
koukkuun  koskenut,  kone  tuota- 

pikaa palaa  sieltä  takaisin  ja  muut 
toiminnot  voivat  jatkua.  Mutta 

jos  ohjelmoija  onkin  keksinyt 
laittaa  tähän  koukkuun  oman  JP- 

käskynsä,  hän  on  saanut  mahta- van kellon. 

Viisikymmentä 
hertsiä 

Koska  joka  viideskymmenesosa 
sekunti  tapahtuu  keskeytys,  on 

myös  saadun  kellon  ”värähtely- 
taajuus”  viisikymmentä  hertsiä. 

Jos  oletetaan,  että  keskeytys- 
rutiinin  avulla  siirrettäisiin  yhtä 

spritea  jokaisen  keskeytyksen  ai- 
kana yhden  pikselin  verran,  siir- 
tyisi sprite  kuvaruudun  yläreu- 
nasta alareunaan  viidenkymme- 
nen pikselin  sekuntivauhtia. 

Matka  kestäisi  silloin  hieman  alle 

neljä  sekuntia. 

Suurempia  nopeuksia  tarvitta- 
essa on  olemassa  kaksi  mahdolli- 

suutta: joko  siirtää  spritea  suu- 
remmalla askelluksella,  esimer- 

kiksi kaksi  pikseliä  yhden  kes- 

keytyksen aikana,  tai  luopua  kes- 
keytysrutiinin käytöstä  kokonaan 

ja  käyttää  omaa  suljettua  silmuk- kaa tähän  tarkoitukseen. 

Hitaammat   

nopeudet 
Itse  asiassa  melko  harvoin  täytyy 

esimerkiksi  spritea  siirtää  viisi- 
kymmentä kertaa  sekunnissa,  eli 

viidenkymmenen  hertsin  (Hz) 

taajuudella.  Useimmiten  tulevat 

kysymykseen  muutaman  kerran 
sekunnissa  tapahtuvat  siirtämi- set. 

Mutta  miten  hidastaa  keskey- 
tysrutiinin toimintaa? 

Itse  keskeytysrutiinia  ei  voi  hi- 
dastaa, mutta  asia  voidaan  kiertää 

tekemällä  laskuri,  joka  valitsee 

vain  esimerkiksi  joka  viidennen 
keskeytyksen. 

Oheisessa  listauksen  pätkässä 

on  esimerkki  tällaisesta  laskuris- 
ta. HL-rekisteriin  ladataan  aluksi 

osoite,  jossa  laskurin  arvoa  säily- 
tetään. Sitten  laskurin  arvoon  li- 
sätään luku  yksi,  jonka  jälkeen 

saatua  arvoa  verrataan  lukuun 
viisi.  Jos  laskurin  arvo  on  sitä 

pienempi,  palataan  takaisin  mui- 
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Muista   

PUSH  ja  POP 

Aina  kun  käytät  keskeytysrutii- 

nia, muista  PUSH-käskyllä  tal- lentaa kaikki  rekisterit,  koska 

muuten  on  odotettavissa  ”tilt- 
taus”,  eli  ohjelmasi  tuhoutuvat. 

Muista  myös  oikeassa  järjes- 

tyksessä hakea  rekisterit  takaisin 

POP-käskyllä .   Listausesimerkis- 
tä  näet  miten  näitä  käskyjä  käyte- 

tään. 

Keskeytysrutiinin 

"sorkkiminen" 
Edellä  oli  puhetta  siitä,  että  kes- 

keytysrutiiniin laitettaisiin  ohjel- 
moijan oma  JP-käsky,  joka  joh- 

taisi omaan  rutiiniin.  Kuulostaa 

äärettömän  yksinkertaiselta, 

mutta  keskeytysrutiini  aiheut- taakin muutaman  kepposen. 
Kokeilepa  kirjoittaa  käskyt, 

joilla  keskeytysrutiiniin  laitettai- siin konekielikäsky  JP  D000H: 
POKE  &HFD9F,&HC3  ... 

No,  pidemmälle  ei  tarvinne 
jatkaa,  sillä  kone  ehti  jo  tikata. 

Syy  on  se,  että  keskeytykset- hän ovat  käynnissä  koko  ajan, 

myös  silloin  kun  kirjoitat  käskyjä 

sisään.  Kun  nyt  kirjoitit  POKE- 
käskyn,  joka  laittaa  osoitteeseen 
FD9FH  hyppykäskyn,  seuraavan 
0,02  sekunnin  sisällä  kone  vie- 

railee keskeytysrutiinilla.  Kun  se 
löytää  sieltä  hyppykäskyn,  jossa 

on  väärä  osoite  -   osoitettahan  ei 

ehditty  kirjoittaa  -   se  oitis  ryntää 
tähän  väärään  osoitteeseen,  jol- 

loin seurauksena  on  tilttaus. 

Jos  taas  kirjoitat  kaikki  kolme 
tarvittavaa  POKE-käskyä  peräk- 

käin, ja  vasta  sitten  painat  ENTE- 
Riä,  tulee  vastaan  toinen  ongel- 

ma: ohjelma  saattaa  ruveta  toimi- 
maan kunnolla,  mutta  miten  kes- 

keyttää se?  Vaikka  omassa  kone- 
kieliohjelmassasi  olisi  keskey- 

hin  toimintoihin.  Jos  taas 

laskurin  arvo  on  viisi,  käy- 

dään aliohjelmassa  ”LIIKU- TA”,  joka  sitten  suorittaa  halutun toiminnon. 

Tärkeätä  aliohjelmassa  on,  et- 
tä laskurin  arvo  muistetaan  nolla- 

ta, mikä  tapahtuu  käskyllä  LD 

(HL),0.  Muuten  laskurin  arvo seuraavan  viiden  keskeytyksen 

kuluttua  onkin  kymmenen,  eikä 
kone  silloin  kutsu  aliohjelmaa LIIKUTA. 

se  mahtuisi  yhteen  funktionäp- 

päimeen. 

Tämä  POKE-käsky  laittaa  kes- 
keytysrutiiniin konekielikäskyn 

RET,  jolloin  se  tavallaan  kytkee 
rutiinin  pois  päältä. 

Litanian  viimeinen  osa  on 

CHR$(13),  joka  on  ENTER-koo- 
di.  Kun  sitten  haluat  pysäyttää 

keskeytysrutiinia  käyttävän  oh- 

jelmasi, pysäytä  ensin  itse  ohjel- ma, ja  sitten  paina  FLstä,  joka "sammuttaa”  keskeytysrutiinin . 

Palatkaamme  käskyjen  kirjoi- 

tusjärjestykseen.  Kun  olet  ohjel- moinut funktionäppäin  Fl:n,  voit 

kirjoittaa  tarvittavat  POKE-käs- 
kyt  peräkkäin,  ja  samalla  rivillä 
vielä  käskyn  BSAVE- 
”keskr”,&HFD9F,&HFDAl . 

Näin  olet  tallentanut  keskeytys- 

rutiinin,  ja  se  on  aina  käytettävis- 

säsi. Keskeytysrutiinin  käyttö  on 

työlästä,  kannattavinta  on  joka  ta- 
pauksessa tehdä  muu  ohjelma 

valmiiksi  ja  lisätä  keskeytysrutii- niosuus  vasta  viimeisenä. 

Sovelluksia: 

lainehtiva  vesi 

tysmahdol- 

lisuus,  keskey- 
tysrutiini jatkaa 

silti  itsepäisesti 

puuhiaan. 

Tässä  vastaukset 
ongelmiin.  Oikea  käskyjen 

kirjoitusjärjestys  on  seuraa- va:  ensin  täytyy  tehdä  varsinai 

nen  muistissa  oleva  konekieli- 
ohjelma  kokeiluvalmiiksi. 

Sitten  ohjelmoidaan  vaikkapa 

funktionäppäimeen  F1  seuraava 

litania: KEY1,CHR$(12)+ 
”POKE-609,201”+CHR$(13). 

Miltä  kuulostaisi  lainehtiva 

vesi  kuvaruudun  alareunas- 
sa? Ja  vesi  ei  lainehtimisel- 

laan  hidastaisi  muun  ohjel- 
man kulkua? 

Kuvittelepa  esimerkiksi 

peliä,  joka  sijoittuisi  tip- 
pukiviluolaan.  Lainehti- 

va pohjavesi  olisi  hieno 
graafinen  efekti,  varsin- kin kun  lainehtimisen 

nopeus  ei  olisi  riippu- 
vainen muista  kuvaruu- 

dulla tapahtuvista  asiois- 

ta. Seuraa- 

vassa jutussa 

tällaisen  ko- nekieliohjel- 

man,  ja  ker- 

romme muu- 

tenkin lisää 

käytännön 

sovelluksis- ta. 

CHR$(12)  on  kuvaruudun  tyh- 
jennyskoodi.  Sillä  varmistetaan, 

että  kun  FLstä  painetaan,  kuva- 
ruudulla ei  ole  sekalaisia  kirjai- 

mia, jotka  aiheuttaisivat  SYN- TAX  ERROR:n  kirjoitettavalle POKE-käskylle. 

POKE-609,201  taas  on  täysin 

sama  asia  kuin  POKE 

&HFD9F,201,  se  on  vain  lyhy- 
empään muotoon  kirjoitettu,  jotta 

VT52- PÄÄTE- OHJELMA 
AMSTRADILLE 
JATKOA  SIVULTA  22 Muuttujat,   

osoitteet  ja  portit 

&FADC  on  portin  numero,  josta 

luetaan  modeemilta  tullut  merk- 
ki. Tämä  numero  on  talletettu 

muuttujaan  k.  Muuttujaan  m   on 

vastaavasti  talletettu  portin  nu- 

mero (myös  &FADC),  johon  kir- 
joitetaan lähetettävän  merkin 

ASCII-arvo. 

Muuttujan  n   osoittamasta  por- 

tista (&FADD)  tarkkaillaan  RS- liittimen  tilaa. 

Muuttujassa  R   on  osoite 

(&BD19),  jota  kutsumalla  saa- daan ohjelman  toiminta  pieneksi 
■   hetkeksi  pysähtymään. 

Osoitteen  &BB81  kutsuminen 
aikaansaa  kursorin  näkymisen 

jatkuvasti. 
Ohjelmassa  esiintyy  usein  ra- kenne WHILE  (INP  (n)  and  1)  = 

0   :   WEND.  Tämä  rakenne  ai- heuttaa ohjelman  pysähtymisen, 

kunnes  modeemilta  on  luettavis- 
sa seuraava  merkki.  OUT  m,  ar- 
vo aiheuttaa  arvon  lähtemisen 

modeemille.  x=inp(k)  lukee  taas 
x:ään  arvon  modeemilta. Ohjelman   

sovittaminen 

Ohjelman  sovittaminen  muille RS-liittimille  kuin  Amstradin 

omalle  on  hyvin  yksinkertaista. 
Rivillä  20  täytyy  muuttujiin  k,  m 

ja  n   asettaa  vastaavien  porttien 

numerot  omassa  RS-liittimessä. 
Ne  selviävät  käyttöohjeesta. 

Muuttujien  merkitys  on  seli- 
tetty edellä.  Lisäksi  rivillä  30 

täytyy  huomata  asettaa  liiken- nöintiparametrit  oikein  oman  RS- 
liittimen  ymmärtämällä  tavalla. 

Kirjoittaminen 

ja  käyttö 
Koska  ohjelmassa  käytetään  out, 

inp  ja  call-käskyjä  kannattaa  oh- 
jelma ennen  käyttöä  tallentaa  le- 
vylle tai  kasetille.  REM  eli Mauseita  ei  tarvitse  kirjoittaa. 

Ennen  käyttöä  resetoi  kone  ja 

muuta  halutessasi  värejä.  Tämän 

jälkeen  lataa  ohjelma,  odota  al- kutekstin ilmestymistä  ruutuun  ja 

ota  yhteys  haluamaasi  boxiin. 
Tämän  jälkeen  voitkin  asettaa 

terminaaliasetukset  VT52:lle  so- 

piviksi ja  kokonaan  uudet  mah- dollisuudet ovat  ulottuvillasi. 
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MIMTTI 

osia-  MYY .   VAIHDA 
MYYDÄÄN 

■   Monitori  ym. 
Gold  Star  12"  vihreämusta  monitori, 
Svi-806,  eli  80-merkin  kortti,  Svi- 

807,  eli  64  kb  lisämuisti,  SVI-328, 
80-kortti,  rs-232,  2   kpl  780  kilon  dri- 
vet,  4,2-megainen.  Expanderina 
605B,  Centronics,  sekä  tarvittavat 

piuhat  ym.  asiaan  kuuluvat  roinat. 
Siis  kokonaisena  pakettina. 

Erkki  Norrman,  puh.  90-363  956 
tai  modeemilla  90-368  336. 

■   Äänisyntetisaattori 
Äänisyntetisaattori  81/PA,  jolla  saa 
aikaan  81  erilaista  hälytinsignaalia, 

mm.  poliisi-  ja  paloauton  signaalit. 
Sisältää  syntetisaattorin,  8   W:n  ko- 
mentokaiuttimen  ja  mikrokaiuttimen 

ja  mikrofonin.  Koneen  käyttöjännite 
onl2V,  Hp.  250  mk. 

Panu  Pukkio,  puh.  90-583  257 
mieluiten  iltaisin  klo  2 1   :n  jälkeen. 

■   Philips  CM  8523 
Ketä  kiinnostaisi  pari  kuukautta  käy- 

tetty Philipsin  värimonitori:  14-tuu- 
mainen,  RGB,  composite  video, 

kääntyvä  jalusta,  pieni  digitaalikello, 

SCART-liitin,  viherkytkin.  Alkupe- 
räinen hinta  noin  2   200  mk,  josta  voi 

pudotella. 
Jari  Puhakka,  puh.  90-8783  257. 

■   Handic-modeemi 
Vain  Commodore  64/128:lle  sopiva, 

koneesta  virtansa  ottava  tuplamodee- 
mi.  Kaksi  nopeutta:  300bps  tai  75/ 
1200  bps.  Molemmille  nopeuksille 

löytyy  A- ja  B-kanava. 
Panu  Pukkio,  puh.  90-583  257 

mieluiten  klo  21 .00:n  jälkeen. 

■   Express  640  T   PC 
Myydään  Express  640  T   Pc.  Sisältää 
värigrafiikan,  näppiksen,  rs232:n, 

centronicsin,  2   levyasemaa.  Kello- 

taajuus 4.77  /   8   mHz,  kello  &   kalen- 
teri, RAM  640  Kb,  vihermonitori, 

ohjekirjat.  Hinta  yht.  4000-4500  mk. 
Jukka  Rautiainen  90-5 1 3   342. 

■   Commodore  128D 
Myydään  Commodore  128D,  Philips 

vihermonitori  (40/80  mrk),  MPS- 

801 -kirjoitin  plus  paperia,  hiiri,  joys- 

tick,  paddlet,  kirjat  C-128  Prog.  refe- 
rence  guide,  C-128  vinkkejä  ja  vih- 

jeitä sekä  Computers  128  prog.  gui- 
de. Hp.  6   500  mk. 

Jarmo  Kesonen,  95255  Alaniemi, 

puh.  980-77  619. 
■   C-64ym. 
Myyn  siistit,  vähän  käytetyt  ja  huip- 

pukuntoiset C-64:n  1541 -levyaseman 
ja  MPS  801  -kirjoittimen  hintaan 

3   000  mk.  Kaupan  päälle  kirjallisuut- 
ta ym. 

Arto,  puh.  90-414  266  klo  9-15  tai 
90-221  725  iltaisin. 

■   C-64ym. 
Myyn  Commodore  64: n,  1541 -levy- 

aseman, kasettiaseman,  MPS  802 

-kirjoittimen,  2   peliohjainta,  paddlet, 
kirjallisuutta  ym.  Eniten  tarjoavalle. 

Jari  Rahkala,  Välitie  8,  81720 

Lieksa  2,  puh.  975-22  758. 
■   SVI  728 
SVI  728  MSX  -tietokone  skandinaa- 

visin näppäimin,  levyasema  SVI  707 

ja  RS-liitäntä  SVI  757.  Kaikki  yhdes- 
sä hintaan  2   200  mk. 

Kyösti  Viitamäki,  Simonkallionkj. 

6   E   72,  01300  Vantaa,  puh.  90- 
8731  044  iltaisin. 

■   Amiga  1000 

Myyn  Amiga  A1000:n  (sis.  keskus- 
yksikön, näppiksen,  monitorin  ja  hii- 

ren) eniten  tarjoavalle. 
Jarno  Rajahalme,  Kumpu,  82220 

Niittylahti,  puh.  973-861  203  iltaisin 
klo  16.00:n  jälkeen.  Jos  en  ole  tavat- 

tavissa, jätä  soittopyyntö. 

■   Brother  EP-20 
Myyn  Brother  EP-20-kirjoittimen 
centronics-liitäntöineen.  Voi  käyttää 

myös  matkakirjoituskoneena.  Kau- 
panpäällisiksi värinauhoja  ja  paperia. 

Hp.  500  mk. 
Jussi  Rasinmäki,  Ritvalantie  6   A   2, 

35700  Vilppula,  puh.  934-43  222. 
■   Canon  T-22A 
Lämpökirjoitin  MSX:ään.  Todella 
hyväkuntoinen  ja  halvalla  lähtee. 

Ville,  puh.  941-281  929. 
■   Casio,  Spectrum, 
Dragon 

Myyn  Casio  FP-200-salkkumikron 

(hp.  500  mk)  ja  48-kiloisen  Spectru- 
min  (hp.  500  mk)  ja  Dragon  64:n 

levyasemilleen. 
Niilo  Lahikainen,  Kastuntie  9   B 

12,20300  Turku. 
■   Canon  F73P 

Myydään  ohjelmoitava  laskin  Canon 

F73P,  siis  heksa-  ja  oktadesimaali- 

muunnokset,  hyppykäskyt,  108  toi- 
mintoa hp.  100  mk.  Lisäksi  myyn 

C64  Programmer  Reference  Guiden, 

hp.  50  mk. 
Kari  Seppänen,  puh.  iltaisin  917- 68  578. 

■   Kay  pro  2 
Myyn  Kaypro  2:n  tykötaipeineen 

(hp.  4   000  mk),  Itoh  8300  P-kirjoitti- 
men  (125  merkkiä/s,  4   eri  merkkijo- 

noa, hp.  1   500  mk),  TRS-80  Ml 
omalla  monitorilla  kasettinauhurei- 

neen,  kirjoitinliitäntöineen  +   TRS- 
80  Assembly  Language  Programming 

-   kirjoineen.  Mutta  myytäviä  kirjoja: 
Z-80  Interfacing,  How  to  Program 

thye  Z-80.  TRS  ja  kirjat  -   hp.  1   200 
mk 

Alpo  Hannuksela,  Pinolaaksonk.  6 

H,  60320  Seinäjoki,  puh.  964- 
24  464,  työ  964-144  771,  autoon 
949-364  771. 
■   Kirjoja 

Kaikki  kuusnelosesta,  LOGO  (kuin 

uusi,  englanninkielinen)  sekä  erinäi- 

siä ohjekirjoja  yms.  Kahden  kasetti- 
aseman  kätevä  liitoskortti.  Basic 
2000:n  16  kB  lisämuisti.  Kaikenlaista 

muuta  tavaraa.  Tee  tarjous. 
Juha-Pekka  Santikko,  KP  1 , 28800 

Pori,  puh.  939-448  575. ■   Diskettejä 

Myyn  ylimääräiset  ID-  ja  2D-  double 
density  No  Naine  -   disketit,  jotka 
ovat  uusia,  hyvälaatuisia  ja  edelleen 
avaamattomissa  paketeissa.  Hinta  65 
mk/ 10  kpl. 

Ari  Itkonen,  979-30  716. 

■   Levykkeitä 
Pelasta  minut  taloudellisesta  kriisistä. 

Osta  pois  5.25-tuumaiset  levykkeeni 
(kaikki  tyhjiä,  suurin  osa  uusia  ja 
DDSS)  hintaan  alle  kympin  kappale. 

Marko  Nurminen,  979-10  241. 
■   Macintosh  512 

Myyn  Apple  Macintosh  512:n  ym. 
Hp  12  500  mk.  Mahdollisuus  myös 

kirjoittuneen. 

Petri,  puh.  931-671  750. 

■   Microbee 

Myyn  Microbee  32:n  Graphic  Video 

-ohjelmalla,  monitorin,  CPA  80  -kir- 
joittimen, Panasonic-datanauhurin  ja 

siihen  Sonyn  verkkolaitteen. 

Reijo  Työrinoja,  puh.  päivisin  90- 661  791  alanumero  257  tai  iltaisin 
90-678  494. 

■   MSX-kirjoitin 
MSX-yhteensopiva  kirjoitin  ja  levy- 

asema halvalla.  Voin  ostaa  myös 

muuta  MSX-kamaa. 
Kimmo  Rantapirkola,  Ylihaantie 

1 , 92160  Sälöinen.  Puh.  982-63  399. 
■   Sinclair  QL 
Myyn  Sinclair  QL:n  (engl.), 

RS232C-kaapelin,  monitorin  ja  kaa- 
pelin, käyttäjälehteä  ym.  Hp  2   500 

mk. 

Marko  Lattu,  puh.  90-810  620,  il- 
taisin ja  viikonloppuisin. 

■   SVI  X'press 
Myyn  hyväkuntoisen  ja  myös  hyöty- 

käyttöön sopivan  X’press-tietoko- 
neen  (CP/M  ja  MSX-DOS)  +   vihr. 
monitorin  ynnä  lehtiä,  2   joystickia, 

printterikaapelin  ja  alkuperäiset  va- 
rusteet. Hp.  2   990  mk. 

Joa  Packalen,  puh.  90-550  309  klo 16-22. 

■   Sanyo  MBC  16+ 
Käyttämätön  Sanyo  MBC  16+ ,   hin- 
tap.  5   800  mk.  Myös  muita  Sanyo- 
koneita. 

Jari,  puh.  961-436  377. 
■   Sega  SC-3000 
Viekää  pois!  Sega  SC-3000,  käyttö- 

oppaat, 26  K   basiemoduuli  ja  piuhat. 
Hintana  vain  naurettavat  200  mk. 

Tomi  Liimatainen,  Paavontie  34, 

43100  Saarijärvi,  puh.  944-22  404. 
■   Sharp  MZ821 

Myyn  Sharp  MZ821:n,  kasetti-  ja  le- 
vyaseman, Philips-monitorin,  Epson- 

printterin,  peliohjaimen  ja  kirjalli- 
suutta. Hp.  4   550  mk. 

Raimo  Villikka,  puh.  90-5642  907 

päivisin  tai  90-2942  113  iltaisin. 

■   Spectrum  midi 
Myydään  Spectrum  plus  48  K   -tieto- 

kone, midi-interface,  ohjelmoitava 

midisyntetisaattori  KORG  poly-800, 
Roland  Drumatix  -rytmikone,  Mc- 

202  Microcomposer,  Roland  SH-09- 
syntetisaattori,  analoginen  viive, 

Bossin  Chorus-efekti,  Teacin  ekvali- 
saattori,  Interface  1,  2   microdrivea, 

joystick-interface,  joystick.  lehtiä  ja 

kirjoja.  Yhteensä  7   500  mk  tai  erik- 
seen. 

Pauli  Laine,  Kilonrinne  10  F   147, 

026 1 0   Espoo  6 1 ,   puh .   90-598  312. ■   SVI  728  y m. 

Myyn  SVI  728  MSX-mikron  +   ka- 
settiaseman SVI  767  +   peliohjai- 

men. kirjallisuutta  ym. 

Tapio  Koivisto,  puh.  939-31 1   496. 
■   SVI-paketti 
Myyn  SVI-paketin,  johon  kuuluu 
SVI-328,  SVI-605B  super-expander 

kahdella  kaksipuolisella  levyasemal- 

la, 80  merkin  kortti,  skandit,  Centro- 
nics-liitäntä,  Philips-monitori  (viher- 

musta),  datanauhuri  ja  Panasonic-kir- 
joitin  KX-P1080  sekä  kirjallisuutta. 

Jouko  Sormunen,  Haavanpää, 

82200  Hammaslahti,  puh.  973- 
745  129. 

■   Toshiba  MSX 
Toshiba  MSX-mikro,  mv-monitori,  2 

peliohjainta  ja  jokunen  kirja.  Hp. 
1   600  mk. 

Mika  Kunnari,  980-40  261 . 

■   Kirjoja 

Programming  the  Z80  Rodnay  Zaks 

Sybex,  Soul  of  CP/M  Micell  Waite  & 

Robert  Lafore  Sams  ja  MSX-assemb- 
ler  ia  konekieli  Iän  Sinclair  Amer- 
soft. 

Pentti  Mattila,  puh.  90-357  981 . 
■   Ohjelmointikirjoja 

Myytävänä  seuraavat,  hyvin  vähän 

käytetyt  kirjat:  Computer  program- 
ming in  COBOL  (Melinda  Fisher), 

Introduction  to  PASCAL  including 
UCSD  Pascal  (Rodnay  Zaks),  The  C 

Programmer’ s   Handbook  (Thom  Ho- 

gan) 

Petri  Ojala,  Kauppalanne  48  B   12, 

00320  Helsinki  32,  puh.  90-583  225. 
■   Levyasema 

Myydään  Apple  800-kiloinen  3.5 
tuuman  alkuperäinen  ulkoinen  levy- 

asema Macintoshille.  Alle  vuoden 

ikäinen,  siisti  ja  hyvässä  kunnossa. 

Juri  Munkki,  puh.  90-627  869. 
■   Kovalevyasema 
Aito  Seagate-kovalevyasema,  jonka 

kapasiteetti  on  formatoituna  80  Mb, 

hakuaika  28  ms.  Asema  on  puolikor- 

kea, ja  sopii  pääasiassa  IBM  AT- 
tyyppiseen  koneeseen  taikka  sen 
klooneihin.  Kysy  myös  jos  omistat 

jonkin  muun  koneen,  kyllä  liitäntä 

taitaa  järjestyä.  Tuote  on  aivan  uusi, 

huolto  ja  takuu  pelaavat.  Hinta: 
6000-7000  markkaa.  Kontrollerin 
kanssa  7000-8000  markkaa. 

Joni,  puh.  90-5651  175. ■   Commodore  128D 
Commodore  128  D   +   muuta  kamaa. 

Marko  Haase,  puh.  90-2970-286. 

OSTETAAN 

■   1541 
Ostan  tosi  halvan  toimivan  1541 -le- 

vyaseman ja  käytettyjä,  tyhjiä  disket- 

tejä. Juha-Pekka  Santikko,  KP  1 ,   28800 

Pori,  puh.  939-448  575. 
■   Philips  CM  8533 
Ostan  hyväkuntoisen  värimonitorin 
Philips  CM  8533:n.  Myös  8833  käy, 

jos  myyt  alle  ovh:n. Jouni  Rinne,  Meijerintie  1 ,   37800 

Toijala,  puh.  937-24  104  iltaisin  (ei ti,  to). 

■   LOGO 

Ostetaan  Spectrumiin  (48  K)  LOGO- 
ohjelmointikieli  ja  manuaalit. 

Ari  Järvistö,  Hilkankatu  6,  29220 
Killanmaa. 

■   Salora-käsikirja 

Ostan  Salora  Managerin  teknisen  kä- sikirjan. 

Jussi  Lahdenniemi,  Rautia,  36420 

Sahalahti,  puh.  931-763  273. ■   S'more  Basic 

Ostetaan  Cardco:n  S’ More  Basic 
Cartridge  Memory  Expander. 

Esa  Mattila,  Kaitulantie  27  A   10, 

50610  Mikkeli,  puh.  955-362  696. 
■   SV-805 
Ostan  Spectravideo  328:aan  sopivan 
RS232-liitäntäkortin. 

Ville  Jaakonsalo,  puh.  90- 423  530. 

■   Matematiikka- 

prosessori Halutaan  ostaa  edullisesti  8087-2 

apuprosessori. 
Arto  Salli,  puh.  90-4512  111,  klo 9.15-17.00. 
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kerhosivut 

AATAK 
ATAR1-KLU8I 
Atomille  5   C 

00370  HELSINKI 

Ätari-klubi  on  kaikkien  atarislien  oma 

käyttäjäkerho.  Klubin  tarkoituksena 

on  palvella  ja  tukea  Atari-käyttäjiä 
sekä  innostaa  heitä  viihtymään  Ata- 
rinsa  parissa. 

Klubi  on  maahantuojasta  riippuma- 
ton. 

Vuoden  1987  jäsenmaksut  ovat: 
ilman  PRINTTIÄ  50  mk 

PRINTTI-Iehden  vuosikerran  kanssa 100  mk 

Molemmissa  tapauksissa  mahdolli- 
nen VAXI:n  käyttöoikeus  sovittava 

PRINTTI-Iehden  kanssa  erikseen. 

Kerhoon  voi  liittyä  helpoimmin  soit- tamalla Päivi  Lappalaiselle,  p.  (90) 

562  6144.  Hän  postittaa  Sinulle 

pankkisiirron,  jolla  voit  maksaa  jä- 
senmaksusi. Merkitse  kaikkiin  lipuk- keisiin nimesi,  osoitteesi,  ikäsi  ja 

tietokoneen  maili. 

Toimihenkilöt  v.  1986 

Puheenjohtaja  Mika  Hänninen 

Sihteeri  ja 

kirjanpitäjä  Päivi  Lappalainen 

Yhteyshenkilöt  Mikko  Pulli 
Jari  Lehto 
Marko  Voutilainen 

(520  ST) Taneli  Harju 

Petri  Pohjankoski 
(Turku) 
Petteri  Tiilola 

(Tampere) 

ZX-KERH0 

Perustettu  1981 

Kotipaikka  Tampere. 
Yhteyshenkilö  Kalevi  Hämäläinen, 
Siltakatu  9   A   8, 33100  Tampere. 
Puh.  931-34238(01.) 

Kerhon  tilinumero: 

PSP  TA  3456  49-9 

commodore 

Commodore  Mikroharrastajat  ry. 

PI852 
00101  HELSINKI 
Commodore-Mikroharrastajat  ry.  on 

toimittajista  riippumaton  Commodo- 
re-käyttäjäkerho,  joka  on  tarkoitettu 
kaikkien  Commodore-tietokoneista 
kiinnostuneiden  kerhoksi. 
Jäsenmäärämme  on  tällä  hetkellä 

yli  1080  maksanutta  jäsentä. 
JÄSENMAKSUT  V,  1987: 

90  mk  (sisältää  PRiNTTI-lehden  vuo- 

sikerran) 

30  mk  jo  PRINTTI-Iehden  muutoin 
tilanneille  (tilaajatunnus  ilmoitettava) 

Molemmissa  tapauksissa  mahdolli- 
nen A-lehtien  elektronisen  postilaati- 
kon VAX!:n  käyttöoikeus  sovittava 

SUORAAN  PRiNTTI-lehden  kanssa 

TOIMIHENKILÖT  1987: 

Puheenjohtaja  Matti  Nikkanen 
Sihteeri  Juha  Tanner 

Taloudenhoitaja  Mauri  Robertsson 
Jäsenet  Raimo  Helander 

Seppo  Uusitalo 
Lea  Viljanen 

Jäseneksi  kerhoon  voi  liittyä  hel- 
poimmin maksamalla  jäsenmaksu 

postisiirtotilille  3102  23-5  ja  ilmoit- 
tamalla maksulapussa  ainakin  seu- raavat tiedot: 

-   nimi  ja  osoite 

-   syntymäaika 

-ammatti 

-   sekä  mielellään  tiedot  käytettävis- 
sä olevasta  tietokonelaitteistosta. 

Osoitteenmuutokset  on  tehtävä  kir- 

jeitse sekä  kerholle  että  Printti-leh- 
teen. 
Kaikki  kyselyt,  valitukset  ym.,  jotka 

koskevat  kerhon  toimintaa  ja  vastaa- 

vaa, on  lähetettävä  kerhon  posti- 

osoitteeseen. Puhelinnumero  osoit- 

teen lisäksi  saattaa  nopeuttaa  vas- 
taamista. 

DRAGON 

Dragon  Users’  Club 
Punahi!kantie4  814 

00820  Helsinki 

Klubin  tarkoituksena  on  tukea  Suo- men Dragon-tietokonekäyttäjiä  ja 

valvoa  heidän  etujaan.  Jäseniksi  voi- 
vat liittyä  kaikki  Dragon-koneesta 

kiinnostuneet. 
Klubi  on  maahantuojasta  riippu- 

maton. Jäsenmaksu  on  80  mk  vuodessa  ja 

sisältää  PRINTTI-Iehden  vuositilauk- 
sen. Puolen  vuoden  jäsenmaksu  on 

40  mk.  Liittymismaksuna  peritään  20 

mk.  Liittyminen  käy  helpoimmin 

maksamalla  jäsenmaksu  postipank- 
kitilille  62467-7.  ilmoita  ainakin 
seuraavat  tiedot: 

-   Nimi 

-   Osoite 

Lisäksi  olisi  kiva  jos  kertoisit  pos- 

tisiirron kääntöpuolella  ikäsi,  am- 

mattisi, käytössäsi  olevan  kokoonpa- 

non ja  erityiskiinnosiuksiasi. 

Yhteyshenkilö  (ja  kaikenlaisia  ky- 

symyksiä) Martin  Vermeer  puh.  90- 781  508  (k)  tai  410  433  (t). 

Remote  0S-9:  puh.  90-656  666,  300 

b/s,  8,1,  no  parity,  24  h. 

Memotech 
Memotech-Klubi  on  maahantuojan 

tukema  käyttäjäkerho,  jonka  toimin- 
nan selkärankana  ovat  alueelliset  yh- 

teisöt. Valtakunnallisen  kerhon  toi- 
mintaa on  uudelleenjärjestelty  muo- 

dostamalla tiimi,  jossa  tehtäväalueet 

on  jaettu  tiimin  jäsenten  kesken  seu- raavasti: 
Kimmo  Koli  (Hardware),  puh.  ilt. 

4682  497,  Jämeräntaival  3   8   222, 

02150  ESPOO. Kari  Kautto  (CP/M),  puh.  ilt. 

597  818,  Kalasääksentie  8   C   18, 
Ö282Ö  ESPOO. 

Robin  Lauren  (Basic-ohjelmisto), 

puh.  ilt.  881  411,  lirislahdentie  42  A 

2,  02230  ESPOO. 
Petri  Kuittinen  (Basic+konekieli), 

puh.  ilt.  (915)152  718,  Eemelintie  2, 
06400  PORVOO. 

Jäsenrekisterin  hoitajina  toimivat: 

Robin  Lauren  ja  Kari  Kautto. 
Alueelliset  yhdysmiehet: 

TURKU:  Vesa  Stranden,  Satakun- nantie 15  as  1,  2Q3ÖQ  TURKU,  puh. 

(921)322  237. 

TURUN  KLUBI  tulee  hoitamaan 

myös  ohjelmakirjastoa. TAMPERE:  James  Lee,  Ryynikäntie 
20,  37500  LEMPÄÄLÄ,  puh.  (931) 

750  233. PARIKKALA: 

Pasi  Sutinen,  59310  SÄRKISALMI, 

puh.  (957)  63  100  (klo  21-22). 

^OTRBI//fl£Z7 

•   SVI-klubi-MSX  r.y.  on  maahantuo- 
jan tukema  käyttäjäkerho,  jossa  on 

tällä  hetkellä  n.  1   300  jäsentä. 

Kerho  julkaisee  jäsenpalsfaa  PRINT- Ti-iehdessä,  4   omaa  jäseniehteä/vuosi 

ja  2   jäsenkasettia/diskettiä  vuodessa. 
Lisäksi  kerho  järjestää  diskettitarjpuk- 
sia  yms.  Jäsenistöllä  on  myös  oikeus 

klubin  PD-klrjaston  käyttöön  sekä  oi- 
keus tilata  vanhoja  jäsenkasetteja/ 

diskettejä  lähettämällä  palautuskuo- 

ren,  -postimerkit  sekä  kasetin/val- miiksi formatoidun  disketin  kerholle. 

Jäsenmaksu  vuodelle  1987  on 

200,-  (tai  150,-  ilman  PRINTTI-leh- 
teä).  Jäseneksi  voi  liittyä  maksamal- la kerhon  tilille  vaadittava  summa  ja 

merkitsemällä  tilillepanokorttiin 

oman  nimensä,  osoitteensa,  sosiaa- 
liturvatunnuksensa, puhelinnume- ronsa sekä  laitetietonsa. 

Klubin  tili:  PSP-4463  30-0 
SVI-klubi-MSX  ry. 

Alkutie  37, 00660  Helsinki 

Toimihenkilöt  vuodelle  1987 

Puheenjohtaja  Seppo  Tossavainen, 
sihteeri  Petri  Käki,  rahastonhoitaja 

Raimo  Kantoniemi,  jäsenet  Kalevi 
loki,  Martti  Kärkinen,  Arto  Kiviniemi, 

vpj.  Ari  Korhonen,  Pertti  Lehtinen. 

Palvelunumerot: 

Seppo  Tossavainen  puh.  90- 
698  7681;  MSX,  PC  sekä  ohjelmisto- 
asiat.  Ari  Korhonen  puh.  90- 
755  6025;  SVI31 8/328,  SVIbox  TBBS 

sekä  Sviippi-lebti.  Timo  Knuutila 

puh.  931-441  975;  SVI318/328.  Juk- 
ka Holopainen  puh.  981-572  090; 

MSX  sekä  iaitteistoasiat. 
Huoml  Ylläolevat  numerot  ovat 

kaikki  kotinumerolta,  joten  se  on  syy- 

tä ottaa  huomioon  soitettaessa.  Par- 
haiten numeroista  tavoittaa  17.00- 

20.30  välisenä  aikana. 
Elektroninen  viestintäjärjestelmä 

(SVIbox  TBBS);  90-7541  755  (24  h/ 

vrk). 

PRINTTI,  MSX  CLUB,  klubipalsta, 

Hltsaajankatu  10, 00810  Helsinki. 

CANON  MSX  Club,  Markku  Hyväri- 
nen, PL  4,  00381  Helsinki,  puhelin 

558  861.  Canon  Boxi,  V21,  puh. 

551  012. 
GOLDSTAR,  Teknopiste,  Seppo 

Tossavainen,  Kuusisaarentie  3, 

00340  Helsinki. SONY,  Helectron,  Juha  Kujanpää, 

Vitikka  4,  02630  Espoo,  puhelin 

524  400. SPECTRAVIDEO,  Teknopiste,  Sep- 

po Tossavainen,  Kuusisaarentie  3, 
00340  Helsinki. 

TOSHIBA,  Finntosh,  Kai  Lassan- 

der,  Ohrahuhdantie  4,  00680  Helsin- 

ki, puhelin  722  800. YAMAHA,  Musiikki  Fazer,  Tomas 

Lindqvist,  PL  69J30381  Helsinki. 

CPC 
#   Amstrad-kerho  on  maahantuojan 
tukema  Amstrad-käyttäjien  yhteisö. 

Kerhon  jäsenmaksu  on  150  mk  ja 

liittymismaksu  50  mk. Jäsenasiat  hoituvat  nopeimmin 

puhelimitse  921-546  667  arkisin  klo 

LiU 

09.00-17.00.  Sen  jälkeen  eli  17.00- 

09.00  ja  viikonloppuisin  numerossa 
vastaa  T0PBÖX  eli  300/300  baudin 

nopeudella  liikennöivä  bulletin  bo- 
ard. 
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TOP  30 
HUHTIKUU 

TOP-IO HUHTIKUU 

NYT 
VIIME- KUU OHJELMA VALMISTAJA KONEET 

i. 
3. Gauntlet US  Gold C   64,  Ams,  Spe 

2. 
4. Championship  wrestling US  Gold 

C64, 

3. - Nemesis Konami C   64,  Ams,  Spe,  MSX 

4. 
8. 

Double  Take Osean C   64,  Ams,  SPE 

5. 12. Super  Huey  II US  Gold 

C64, 

6. 
- Masters  of  Universe US  Gold 

C   64,  Spe, 

7. 9. World  Games US  Gold C   64,  Spe,  IBM 

8. - Arkanoid Imagine C64,  Ams,  Spe, 

9. 
- Krakout Gremlin  Graphics C   64 

10. 
5. Yiear  Kung-Fu  II Imagine C   64,  Ams,  Spe 

11. 2. Jallbreak Konami C   64,  Ams,  Spe 

12. 
6. 

Vest  Bank Gremlin  Graphics C   64,  Ams,  Spe,  MSX 

13. 15. Acrojet Microprose C64 
14. 19. Arcticfox Ariolasoft C   64 
15. 22. Aliens Activison C   64,  Ams,  Spe 

16. 28. Tenth  Frame US  Gold C   64,  Ams,  Spe 

17. - Bulldog Gremlin  Graphics 
C64 

18. 30. Avenger Gremlin  Graphics C   64,  Ams,  Spe,  MSX 

19. - Short  Circuit Ocean C   64,  Ams,  Spe 

20. - Platform  Perfection US  Gold 
C64, 

21. 11. They  Sold  A   Million  IH Ocean C   64,  Ams,  Spe 

22. 
2. Cobra Ocean C   64,  Ams,  Spe 

23. 13. 
Prodigy 

Electric  Dreams C64,  Ams,  Spe, 

24. - Delta US  Gold C64 
25. 17. Xeovious Us  Gold C   64,  Ams,  Spe 

26. 20. Terra  Cresta Imagine C   64,  Ams,  Spe 

27. 7. Konamis  Coin-OP  Hits Imagine C64,  Ams,  Spe 

28. 18. Fist  II Melbourne  House C64 
29. 21. Future  Knight Gremlin  Graphics C   64,  Ams,  Spe 

30. 26. Labyrinth Activision 
C64 

TOP-30  -lista  on  kerätty  seuraavista  myyntipisteistä: 
ALAJÄRVI:  Alajärven  Kirjakauppa,  ALAVUS:  Alavuden  Kirjakauppa,  FORS- 

SA: Hietasen  Kirjakauppa,  HAMINA:  Kulmakirjakauppa,  HELSINKI:  CitySo- 
kos,  Runerberginkadun  Kirja,  Toptek  Oy,  HYVINKÄÄ:  TV-Riukka,  Kirja-Koivis- 
to,  HÄMEENLINNA:  Hämeenlinnan  Kirjakauppa,  TV-Sävel,  IISALMI:  Iisalmen 
Kirja-Otava,  Sokos  Market,  IMATRA:  Imatran  Kirja-Otava,  JOENSUU: 
Joensuun  Konetarvike,  Haliman  Oy,  JYVÄSKYLÄ:  Gummeruksen  Kirjakaup- 

pa, Jyväskylän  Kirja-Otava,  JÄMSÄ:  Jämsän  Kirjakauppa,  JÄRVENPÄÄ:  So- 
kos, KAJAANI:  VVuoren  Kirjakauppa,  KANKAANPÄÄ:  Radio  ja  TV  Rajala, 

KARHULA:  Kymin  Kirjakauppa,  KAUHAJOKI:  Kauhajoen  Kirjakauppa,  KEMI: 
CitySokos,  KEMIJÄRVI:  Kemijärven  Kirjakauppa,  KITEE:  Kiteen  Kirjalnfo, 
KOKKOLA:  CitySokos,  KOTKA:  CitySokos,  Kotkan  Kirja-Otava,  KOUVOLA: 
Musta  Pörssi,  KUOPIO:  Kuopion  Kirja-Otava,  KURIKKA:  Kurikan  Kirjakauppa, 
KUUSAMO:  Koillis-lnfo,  Lahti:  Alaksanteri  Kääpä,  CitySokos,  Kirja-Otava, 
LAITILA:  T:mi  R.  liskala,  LOHJA:  Lohjan  Kirjakauppa,  MIKKELI:  CitySokos, 
MÄNTTÄ:  Gummeruksen  Kirjakauppa,  NOKIA:  Info  Nokia,  OULU:  Sokos 
Market,  PIETARSAARI:  Montinin  Kirjakauppa,  PIISPANRISTI:  Sokos  Market, 

PORI:  CitySokos,  Porin  Kirjakauppa,  PORVOO:  Porvoon  Kirjakauppa,  RAA- 
HE: Mikro  Data,  Sokos,  RAISIO:  Raision  Kirja,  RAUMA:  Länsi-Data,  Sokos, 

ROVANIEMI:  Lapin  Kansan  Kirjakauppa,  SALO:  CitySokos,  Salon  Kirja-Aitta, 
SAVONLINNA:  Savonlinnan  Kirjakauppa,  SEINÄJOKI:  Gummeruksen  Kirja- 

kauppa, SIILINJÄRVj:  Siilinjärven  Kirjakauppa,  SIMPELE:  Simpeleen  Kirja- 
kauppa, SODANKYLÄ:  Keski-Lapin  Kirja,  TAMPERE:  CitySokos,  Konttoriratas 

Oy,  TURKU:  Kansallinen  Kirjakauppa,  Wiklund,  VAASA:  Montinin  Kirjakauppa, 
Musta  Pörssi,  VALKEAKOSKI:  Valkeakosken  Kirjakauppa,  VAMMALA:  Tyr- 

vään Kirjakauppa,  VARKAUS:  Sokos,  YLÖJÄRVI:  Ylöjärven  Kirjakauppa,  ÄH- 
TÄRI: Ähtärin  Konttorikone,  ÄÄNEKOSKI:  Äänekosken  Kirjakauppa. 

AMSTRAD: 
1.  GAUNTLET 
2.  NEMESIS 
3.  SHORT  CIRCUIT 
4.  EXPLORER 

5.  YIE  AR  KUNG-FU  II 
6.  COBRA 
7.  WEST  BANK 
8.  500  CC  GRAND  PRIX 
9.  JAILBREAK 

10.  SILENT  SERVICE 

CBM64 
1.  GAUNTLET 
2.  CHAMPIONSHIP 

WRES. 
3.  NEMESIS 
4.  DOUBLETAKE 
5.  SUPER  HUEY  II 
6.  WORLD  GAMES 
7.  MASTERS  OF 

UNIVERSE 
8.  KRAKOUT 
9.  ARKANOID 

10.  JAILBREAK 

SPECTRUM: 

1.  COBRA 
2.  NEMESIS 
3.  YIE  AR  KUNG  FU  II 
4.  LEADERBOARD 
5.  MASTERS  OF 

UNIVERSE 
6.  ARKANOID 
7.  BREAKTHRU 
8.  SILENT  SERVICE 
9.  MIAMI  VICE 

10.  DANDY 

MSX: 
1.  DAWN  PATROL 
2.  WINTER  GAMES 
3.  FIVE  STAR 
4.  PROTECTOR 
5.  COMPILATION  6 
6.  DESOLATOR 
7.  SUPERSELLERS 
8.  NINJA 
9.  CHOPPER 

10.  D-DAY 

Shanghai 
Activision 

■   Ihminen  on  leikkinyt  ja  pelan- 

nut olemassaolonsa  ajan.  Ne  pe- 

lit ja  leikit,  jotka  vieläkin  pitävät 

pintansa  ja  ymmärretään  klassi- koiksi, ovat  satoja,  jopa  tuhansia 
vuosia  vanhoja. 

Ja  kaikki  klassikot  tulevat  idäs- 

tä. 

Mah-Jong  on  3000  vuotta  van- ha kiinalainen  strategiapeli,  jossa 

pyritään  rakentamaan  sarjoja 
kiehtovan  näköisin  nappuloin. 

Idea  muistuttaa  Canasta-korttipe- 
liä. Perussäännöt  ovat  yksinker- 

taiset, mutta  vivahteita,  vaikeutta 

ja  strategiaa  peliin  voi  saada  yllin 

kyllin. Shanghai  on  puolestaan  Mah- 
Jongista  edelleen  kehitetty  ver- 

sio. Pelinappulat  ovat  samat, 
mutta  Shanghaita  voi  pelata  yksin 

tai  ottaa  mittaa  yhdestä  tai  use- 
ammasta vastustajasta. 

Jälleen  kerran  säännöt  ovat  pe- 

rusteiltaan yksinkertaiset.  Lohi- 
käärmettä symboloimaan  raken- 

netusta nappulamuurista  poiste- 
taan tietyin  säännöin  pareittain 

samanlaisia  nappuloita,  kunnes 

144  nappulasta  ei  ole  yhtään  jäl- 
jellä. Yhtymäkohtia  on  varsin 

moneen  korttipelipasianssiin. 

Ajatelkaapa  nyt  sitten  144  nap- 
pulaa. Sekoittakaa  ne  ja  rakenta- 

kaa lohikäärme”,  jossa  osa  nap- 

puloista on  jopa  neljässä  kerrok- 
sessa. Yhden  pelin  parissa  vie- 
rähtää helposti  puoli  tuntia,  ja 

minuuttitolkulla  hupenee  sekoit- 

tamiseen ja  lohikäärmeen  uudel- leen kokoamiseen. 

Kiitos  siis,  Activision,  että  to- 
teutit tämän  kiehtovan  muinais- 

pelin  tietokoneelle.  Ja  teit  sen 
monelle  merkille  ja  monipuolisin 

pelivariaatioin. 
Tietokoneversiossa  jää  nappu- 

loiden sekoittaminen  ja  lohikäär- 

meen kasaaminen  pois.  Sen  hoi- 
taa mikro.  Ohjelma  sallii  yksin- 

pelissä siirtojen  peruuttamisen, 

koko  pelin  aloittamisen  samalla 

jaolla  alusta  ja  siirtomahdolli- suuksien kyselyn. 

Levykkeellä  on  myös  muuta- 
mia jakoja,  jotka  vievät  voittoon 

-   jos  vain  pelaaja  osaa  parittaa 

nappulat  oikein  ja  oikeassa  jär- 

jestyksessä. Jotta  peli  ei  jäisi  pelkästään 

koneen  ja  yhden  ihmisen  väli- 
seksi, Shanghaita  voidaan  pelata 

haastepelinä,  jossa  kaksi  pelaajaa 

napsii  nappuloita  tietyn  aikarajan 

kuluessa  vuorotellen,  kunnes  mi- 
tään ei  ole  enää  poistettavissa. 

Edelleen  peliä  voidaan  käydä 

joukkueittain,  tai  pelaajat  voivat 

ratkoa  yhtä  ja  samaa  jakoa  tietyl- 
lä aikarajoituksella  katsoakseen, 

kuka  kykenee  parhaimpaan  suo- ritukseen. 

Shanghain  viehätys  on  sen  pe- 

riaatteellisesta yksinkertaisuu- 

desta kumpuavassa  haasteelli- 
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Pelit  ja  muut  Softat 

suudessa.  On  aika  turhauttavaa 

pelata  levykkeellä  olevaa,  voit- 
toon vievää  jakoa  kerta  toisensa 

jälkeen  ja  aina  onnistumatta.  Jos- sakin pelin  alkupuolella  tehty 
virhe  kostautuu,  kun  viimeiset 

neljä  nappulaa  ovat  ristikkäin 

päällekkäin... Shanghai  siis  vaatii  siirtojen 

laskemista  eteenpäin,  eri  vaihto- 
ehtojen tulosten  ja  seurausten 

punnitsemista.  Itsestäänselvyy- 
det saattavat  johtaa  pelin  jumiu- tumiseen. 

Peli  on  siis  sanalla  sanoen  ää- 
rimmäisen juonikas. 

Activisionin  Shanghaissa  kaik- 
ki on  itse  asiassa  kohdallaan. 

Grafiikka  on  tarkoituksenmukais- 

ta, ääniefektejä  on  vain  ajan  ku- 
lua ilmaisevina  piippauksina  -   ja 

nekin  saa  halutessaan  pois.  Pelin 

mielenkiinnon  takaa  sen  nappu- 
laversion  satojen  vuosien  ikä  - 
kiehtovuutta  sinänsä  kuvannee, 

että  Shanghain  esi-isä  Mah-Jong 

kiellettiin  Philadelphiassa  1920- 
luvulla. 
Tämä  on  viiden  tähden  peli 

niille,  jotka  eivät  verenmaku 
suussa  halua  räiskiä  tai  mäiskiä 
erilaisia  vihollisia,  ajaa  ympäri 

autoratoja  tai  lennellä  erilaisia  si- mulaattoreita. (SLL) 

Saatavana  useimmille  koneille 

Testattu  versio:  PC/CG A-grafiik- 
ka 

Grafiikka  ★★★★ 

Äänet  - 

Vaikeus 

Kiinnostavuus  ★★★★★ 

Yleisarvosana  ★★★*★ 

lOth 
Frame  Bowling 

U.  S.  Gold/Access  software 

■   Acces  Software  ei  ole  onnis- 
tunut keilailusimulaationsa  teke- 

misessä läheskään  yhtä  hyvin 

kuin  golf-simulaatiossaan,  Le- 
ader  Boardissa.  Kohtalaisen  hyvä 

ja  varsin  pelattava  se  silti  on. 
lOth  Frame  Bowlingia  voi  pe- 

lata kerralla  kahdeksan  pelaajaa, 

mikä  on  varsin  mukava  määrä 

esim.  kilpailua  pidettäessä.  Ei  ai- 

nakaan tarvitse  pelata  useaa  eri 

pelikertaa.  Pelaajalla  voi  vai- 
keustasona olla  jokin  kolmesta 

vaihtoehdosta:  lapset,  amatöörit 

ja  ammattilaiset.  Vaikeusasteista 
ensin  mainittu  on  suunniteltu 

nuorille  pelaajille,  sillä  siinä  pal- 
lo lähtee  vyörymään  tarkalleen 

siihen  suuntaan  kuin  määrätään. 

Muilla  vaikeusasteilla  pelistä  sit- 

ten tulee  paljon  mielekiintoisem- 

pi,  kun  pallon  kulkuun  vaikuttaa asetetun  kierteen  voimakkuus. 

Keilatessa  pelaajan  on  asetet- 
tava pelihahmo  radalle,  joka 

heittää  palloa  oikealla  kädellä  - vasenkätisten  on  siis  kohtalaisen 

hankala  asennoitua  peliin  -   sekä 
tähtäyspiste,  jonka  kautta  pallo 
kulkee.  Tämän  jälkeen  on  vielä 

asetettava  heittonopeus  ja  halu- 
tun kierteen  määrä.  Tässä  tapah- 

tuvat kaikki  pahimmat  heittovir- 

heet,  sillä  nopeus  ja  kierre  asete- 
taan nousevasta  ja  laskevasta  pal- 

kista, joten  heitto  voi  liiankin 
helposti  mennä  pieleen. 

Pelin  pahimmat  epäkohdat ovat  oikeastaan  ohjeissa,  joissa 

ei  pistelaskusääntöjä  ole  selostet- 
tu. Kone  kyllä  hoitaa  laskun  itse- 

kin, mutta  kokemattomalle  ko- 
neen laskut  voisivat  olla  niin  oi- keita kuin  vääriäkin.  (JH) 

Saatavana:  Commodore,  Amstrad, 

Spectrum,  Atari  ST Testattu  versio:  Spectrum 

Grafiikka  ★★★ 

Äänet  ★★ Vaikeus  ★★★ 
Kiinnostavuus  *★★★ Yleisarvosana  ★★ 

Judge  Dredd 
Melbourne  House 

■   Judge  Dredd  partioi  omaa  vas- tuualuettaan Mega  City  l:ssä 

moottoripyörällään,  kun  kaupun- 

ki yhtäkkiä  joutuu  rikosaallon 
kouriin. 

Erilaisia  rötöksiä  löytyy  mur- 

roista ja  aseellisista  ryöstöistä  ai- 
na tupakointiin,  joka  sekin  on 

Mega  Cityssä  laitonta. 
Ajo  rikospaikalle  suoritetaan 

siirtämällä  surkeaa  Dredd-ikonia 
rikosta  osoittavan  kuvan  päälle. 

Tästä  eteenpäin  lain-  ja  järjestyk- 

senturvaajan  tie  jatkuu  jalan.  Ai- noa turva  on  uskollinen  pistooli, 

joka  voidaan  säätää  ampumaan 
kuutta  eri  luotityyppiä  tilanteesta 

ja  kohteesta  riippuen.  Uhkana 
ovat  varastoluolistaan  paenneet 

robottikoirat,  tuhoojasatelliitit, 

robotit  ja  rotat. 

Varsinainen  kohde  on  kuiten- 
kin itse  hälytyksen  aiheuttaja, 

valkoasuinen,  järeää  asetta  kan- 
tava rikollinen. 

Pysäyttääkseen  rikollisen Dredd  voi  joko  huutaa  pysähty- 

miskäskyn,  ampua  varoituslau- 
kauksen  tai  tähdätä  suoraan  koh- 

ti. Mikäli  rikollisen  löytäminen 

tuottaa  vaikeuksia,  voi  päämajas- 
ta tarvittaessa  kysyä  ohjeita. 

Kun  rötöstelijä  on  saatu  kiinni, 

palataan  takaisin  kaupunkikuvaan 
ja  lähdetään  suorittamaan  uutta 
tehtävää.  Päämääränä  on  yksin- 

kertaisesti kerätä  mahdollisim- 

man paljon  pisteitä  ja  samalla  es- tää alueen  rikosten  lukumäärän 

kasvaminen  yli  kahdeksan.  Jos rikokset  kuitenkin  ryöstäytyvät 

hallinnasta,  on  tehtävä  epäonnis- tunut ja  peli  päättyy. 

Grafiikka  ja  äänet  ovat  koh- tuullista luokkaa,  eikä  niihin  sen 

enempää  kuin  perusjuoneenkaan 
-   tasoja  pitkin  juoksemiseen  ja 

räiskimiseen  -   ole  keksitty  mi- 
tään uutta  tai  mullistavaa.  (PJ) 

Saatavana:  Spectrum,  Commo- 

dore, Amstrad Testattu  versio:  C64 

Grafiikka 

Äänet  ★★ Vaikeus  ★★★ 
Kiinnostavuus  ★★ 
Yleisarvosana  *★ 

Top  Gun Ocean 

■   Elokuvana  suurta  suosiota  saa- 

nut Top  Gun  on  nyt  sitten  saanut 
nimikkopelinsä.  Elokuvan  peli- 
versiosta  ei  todellakaan  voi  pu- 

hua. Lähinnä  tulee  mieleen,  että 

surkea  roskakorin  ulkopuolelle 

lentänyt  lentotaistelupeli  on  löy- 

tynyt suursiivouksen  yhteydessä, 

ja  sopivan  löythetken  takia  peliä 
on  alettu  markkinoida  Top  Gunin 

nimellä. 

Itse  elokuvaan  liittyvää  ei  ole- 
kaan kuin  elokuvan  mainosjulis- teista tuttu  Kelly  McGillisin  ja 

Tom  Cruisen  kuva  pelin  kotelon 

kannessa  ja  ohjeissa.  Sama  kuva 
on  piirrettynä  latauskuvana,  jossa 

Kellyn  sangen  viehättävät  kasvot 
ovat  muuttuneet  hirviöelokuvaan 

sopiviksi.  Elokuvasta  kokoon 

keitetty  kehystarina  sopisi  mihin 
tahansa  lentotaistelupeliin. 

Pelitilassa  ruutu  on  jaettu  kah- 

tia pystysuoralla  viivalla.  Ikku- noissa ovat  lentäjien  näkymät  ko- 
neesta. Maisemaa  ei  kuitenkaan 

ole,  vain  vikkelästi  poukkoileva 

viiva  keinohorisonttina  ja  mah- 

dollisesti näkyvä  vastapelurin  ko- 
ne. Ikkunan  alareunassa  on  tutka 

ja  patsasnäyttöjä. 
Ohjata  voi  näppäimistöltä  ja 

joystickillä.  Ilotikkua  käytettäes- 
sä täytyy  kuitenkin  valita  näppäi- 

mistöltä joystick-optio,  eikä  se 
tietenkään  tallennu,  vaan  se  on 

valittava  joka  kerralla. 

Pelin  grafiikka  on  yksinkertai- 
suudessaan nopeata,  keinohori- 

sontti  liikkuu  hyvin.  Samoin  vi- 
holliskone  on  siisti,  tarkka  ja  no- 

pea liikeissään,  vektorigrafiikan 

tapaista.  Tähtiä  pudottaa  kuiten- kin mittariston  ja  latauskuvan 

surkea  grafiikka  sekä  maisemien 

ja  värien  puute  starttikuvaa  lu- kuun ottamatta. 

Top  Gunista  ei  kannata  lähteä 

etsimään  mitään  ”syvällisem- 

pää”,  luokitus  on  armotta  ”ammu kun  näet”.  Lentokonesimulaatto- 
riominaisuudet  ovat  niin  huonot, 

ettei  niistäkään  voi  pisteitä  antaa. 

Kaverin  kanssa  pelatessa  kiin- 
nostavuus nousee  yhden  tähden 

verran.  (TS S) 

Saatavana:  Amstrad  CPC 
Grafiikka 

Äänet  ★★ Vaikeus  ★★ 
Kiinnostavuus  ★ 
Yleisarvosana  ★ 
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Mitä  asioita  pidät  tärkeänä  valitessasi  kirjoitinta? 
Monipuolisuutta?  Liitettävyyttä?  Laatua?  Hintaa? 

Takuuta?  Nopeutta?  Vertaa  niin  tiedät!! 

Jos  mikrosi  on . . .   Amstrad,  Apple,  Atari,  IBM,  Kaypro,  Memotech, 
Microbee,  Mikko,  Multitech,  Olivetti,  Osborne,  Panasonic,  Pinus, 
Sanyo,  Sinclair,  Spectravideo,  Commodore,  Bondvvell,  Compaq, 
DG . . .   lähes  mikä  tahansa  niin  oikea  valinta  on  Panasonic!! 

Bittinikkarin  unelma 
edullisesti! 

•   kitka-  ja  traktoriveto  vakiona 
•   scandinaaviset  aakkoset  (ä,  ä,  ö) 

vakiona 

•   panelista  voit  valita  vaikka 
kesken  tulostuksen  ylivoimaisen 

NLQ-jäljen  tai  kavennetun  teks- 
tin (132  merkkiä/rivi) 

•   kestävä  (3  milj.  merkkiä)  ja 
edullinen  värinauhakasetti 

•   Centronics  liitäntä 

•   nopeus  100  merkkiä  sekunnissa 

Lisäulottuvuudet: 

•   sarjaliitäntä  RS  232  C 
•   Commodore  64/128  liitäntä 

•   4   Ktavun  puskurimuisti 

KX-P1092  3950, 

Ammattilaisen  työväline 

•   nopeus  180  merkkiä  sekunnissa 
•   viisi  eri  tekstityyppiä  ja  lomakkeen 

pituus  panelista  valittavissa 
•   työntävä  traktori-  ja  kitkaveto  vakiona 
•   IBM  PC  laajennettu  merkistö 
•   tarkka  NLQ-jälki  A 

Monipuolinen,  edelläkävijän 

kirjoitin 
•   nopeus  120  merkkiä  sekunnissa 
•   kaksisuuntainen  tulostus 

•   vakiona  säädettävä  traktori-  ja  kitkaveto 
•   ketjulomakkeen  leveys  3-10  tuumaa 

yksittäisarkit  4-tuumaa •   1   kilotavun  puskurimuisti 
•   Centronics  liitäntä 

•   täysin  PC  yhteensopiva 
•   muut  ominaisuudet  samat  kuin 

KX-P1080 

•   täysin  MSX-yhteensopiva 
•   myös  kaikki  grafiikkakuviot 

tulostuvat  tarkasti 
•   muut  ominaisuudet  samat  kuin 

KX-P1080 
Lisäulottuvuudet: 

•   sarjaliitäntä  RS  232  C 
•   4   kilotavun  puskurimuisti 
•   Commodore  64/128  liitäntä 

Kaikilla  Panasonic-kirjoittimilla 
on  12  kk  takuu  ja  Sähkötarkastus- 

keskuksen hyväksyntä. 

Panasonic 
Aikaansaseuraavilta  mikrokauppiailta 

ELEKTRONIIKKA 

Dataosasto 

Kutojantie  4,  PL  40 
02631  Espoo,  puh.  5211 


